Trung tâm cộng đồng quốc tế Kobe (KICC)
Chương trình hỗ trợ văn hóa-ngôn ngữ tiếng Nhật （ベトナム語）
Tháng 4 năm 2016
1. Giới thiệu về chương trình
Trung tâm KICC là nơi hỗ trợ để người nước ngoài có cuộc sống thuận tiện hơn ở Kobe, cũng là nơi để người Nhật và người
nước ngoài có thể giao lưu trao đổi văn hóa với nhau. Mục đích của chương trình này là thúc đẩy việc học tập ngôn ngữ và
văn hóa Nhật Bản cần thiết cho đời sống sinh hoạt hàng ngày và tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa người Nhật và người
nước ngoài thông qua việc học cùng với những giáo viên trợ giúp tiếng Nhật.
KICC không phải là trường dạy tiếng Nhật. Những giáo viên trợ giúp đều là các tình nguyện viên trợ giúp bạn trong việc học
tiếng Nhật.
2. Các khóa học
Có thể chọn một trong các môn: tiếng Nhật, thư pháp, cắm hoa.
3. Điều kiện đăng ký
 Là cư dân thành phố Kobe từ 15 tuổi trở lên và mang quốc tịch nước ngoài (Trừ trường hợp là học sinh trung học cấp 2).
Hoặc con em người Nhật sống nhiều năm ở nước ngoài nay quay trở lại Nhật, người nhập quốc tịch Nhật trên 15 tuổi, v.v..
và được KICC xác định là người cần học tiếng Nhật.
(Những trường hợp dưới 18 tuổi cần đến KICC cùng người bảo hộ (gia đình ruột hoặc gia đình nuôi ở Nhật...). Trong
trường hợp người bảo hộ không thể cùng đến KICC được, cần nhận mẫu phiếu đăng ký từ KICC và nộp lại phiếu đã có chữ
ký xác nhận của người bảo hộ cho KICC. Cần điền số điện thoại liên lạc của người bảo hộ ở phần địa chỉ liên lạc khẩn
cấp.)
 Có dự định sống tại Kobe từ 7 tháng trở lên kể từ thời điểm hiện tại và có thể tham gia đều đặn lớp học trong thời gian 6
tháng, mỗi tuần 1 lần.
 Đối với những người đã từng tham gia khóa học tại KICC, phải chờ ít nhất 1 tháng sau khi khóa học trước đã kết thúc.
(Ví dụ: kết thúc khóa học vào tháng 4=> có thể đăng ký học lại từ tháng 6)
 Những người học chuyên khoa tiếng Nhật tại các trường Nhật ngữ, hoặc đang học chuyên ngành tiếng Nhật tại các trường
Đại học, trường dạy nghề, trường tiếng khác nhưng có nguyện vọng tham gia chương trình học tiếng Nhật có thể đăng kí từ
ngày 15 mỗi tháng.
(Trường hợp nếu học tiếng Nhật theo chương trình ngắn hạn không quá 3 tháng, hoặc số giờ học tiếng Nhật không quá 12
tiếng mỗi tuần thì vẫn có thể đăng kí trước ngày 15)
 Những người tuân thủ các qui định dưới đây:


Có thể đến KICC từ thứ Hai đến thứ Sáu trong khoảng thời gian từ 10 giờ ~12 giờ hoặc 13 giờ~17 giờ để gặp mặt với

giáo viên trợ giúp tiếng Nhật lần đầu tiên.
※ Nếu không thể đến vào khoảng thời gian kể trên, xin hãy bàn bạc với nhân viên của KICC.


Khi nghỉ học nhất thiết phải liên hệ với giáo viên trợ giúp và trung tâm KICC.



Trả lời câu hỏi điều tra sau khi kết thúc chương trình.



Có thái độ hợp tác với giáo viên trợ giúp và nhân viên của KICC.

※ Có trường hợp việc đăng ký bị từ chối vì lý do khó giới thiệu giáo viên hướng dẫn, dù đã thỏa mãn đủ các điều kiện đăng ký
được nêu ở trên.
4. Những thứ cần thiết khi đăng kí tham gia
 Thẻ cư trú (người đang làm thủ tục xin cấp thẻ thì hãy đến đăng kí sau khi đã nhận được thẻ)
 Bút viết
5. Phương thức đăng ký
 Xin hãy đến KICC vào các ngày làm việc (Từ thứ Hai ~ thứ Sáu từ 10 giờ ~12 giờ hoặc 13 giờ ~17 giờ).

※ Nếu không thể đến vào khoảng thời gian kể trên, xin hãy bàn bạc với nhân viên của KICC.
 Điền những nội dung cần thiết vào phiếu đăng ký học. Nhân viên KICC sẽ tiến hành một cuộc phỏng vấn đơn giản với bạn.
 Nhân viên KICC sẽ liên lạc lại với bạn ngay sau khi tìm được người trợ giúp thích hợp. Đối với những người có quỹ thời
gian rảnh rỗi hạn chế thì việc tìm giáo viên trợ giúp tiếng Nhật có khi mất khoảng 1 tháng .

6. Các bài học
 Buổi học đầu tiên sẽ tiến hành vào giờ làm việc (thứ Hai ~ thứ Sáu từ 10 giờ ~12 giờ hoặc 13 giờ ~17 giờ).
※ Nếu không thể đến vào khoảng thời gian kể trên, xin hãy bàn bạc với nhân viên của KICC.
Từ buổi học thứ 2 trở đi, ngày và giờ giấc học do giáo viên trợ giúp và người học quyết định. Sau đó hãy đăng ký bàn học ở
quầy tiếp tân.
 Hình thức học sẽ là 1 thầy với 1 trò : giữa bạn và giáo viên trợ giúp tiếng Nhật
 Các lớp học ở KICC sẽ không có bài kiểm tra cũng như giáo trình học. Mục tiêu cũng như phương pháp học tập sẽ do bạn
và giáo viên trợ giúp tiếng Nhật quyết định.
 Học mỗi tuần 1 lần, mỗi lần tối đa 2 tiếng tại KICC.
 Thời gian khóa học là 6 tháng (được tính từ tháng tiếp theo của tháng bắt đầu học là 6 tháng)
 Sau khi kết thúc 1 khóa học thì phải sau 1 tháng kể từ buổi học cuối cùng mới có thể tái đăng ký học. Không thể yêu cầu sắp
xếp giáo viên trợ giúp tiếng Nhật giống lần học trước.
 Người học sẽ phải chi trả phí cho các tài liệu cần thiết cho việc học (sách giáo khoa, copy, hoa, giấy viết thư pháp,…)
 Không thể học tập các kiến thức, kỹ năng chuyên ngành.

7. Giáo viên hỗ trợ học tiếng Nhật
 Giáo viên trợ giúp tiếng Nhật không phải là giáo viên chuyên nghiệp. Xin đừng quên rằng họ chỉ là những người làm công
tác tình nguyện. Giáo viên trợ giúp là những người có thiện ý muốn giúp đỡ các bạn trong việc học tiếng Nhật nên hãy đến
học với một thái độ biết ơn.
 Giáo viên trợ giúp không thể dạy các vấn đề khó như liên quan đến thi cử, kiểm tra.
 Các bạn không thể tùy chọn giáo viên trợ giúp tiếng Nhật.

8. Các thông tin cá nhân
 Thông tin cá nhân của người đăng kí học sẽ không được sử dụng cho bất kì mục đích nào khác.
 Có trường hợp KICC sẽ gửi thông báo đến địa chỉ mail các học viên đã điền trên tờ phiếu đăng kí.
 Trung tâm KICC sẽ đăng tải một số thông tin về người đăng kí học trên mạng khi tìm giáo viên trợ giúp. Những thông tin cá
nhân như tên, địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ hòm thư điện tử sẽ không được đăng tải, nên xin hãy yên tâm.
Ngoài ra, trang chứa danh sách các học viên thì chỉ có nhân viên KICC và các giáo viên trợ giúp đã đăng kí với trung tâm
mới có thể xem được.
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Trung tâm cộng đồng quốc tế Kobe (KICC)
651-0083 Kobe Shi, Chuo Ku, Hamabedori 5-1-14
Tầng 2, tòa nhà trung tâm mậu dịch công thương Kobe (Kobe Shoko Boeki Senta)
< Mọi chi tiết xin liên hệ >
Tel: 078-291-8441
( Thứ Hai ~Thứ Sáu: từ 9h ~ 17h)
Email: kic03@kicc.jp
URL: http://www.kicc.jp/kicc/index.html
< Đăng ký buổi học/ hủy buổi học>
Tel: 078-291-8442 ( Thứ Hai ~ Thứ Sáu: từ 9h đến 20h, thứ Bảy ( từ 10h đến 17h)
< Thời gian mở cửa của KICC>
Thứ Hai ~ Thứ Sáu: 10h đến 20h, thứ Bảy: từ 10h đến 17h ( Nghỉ Chủ nhật, ngày lễ)
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