
To: Non-Japanese speakers living in Chichibu How is your life going in Chichibu?
Here in Chichibu, our Japanese Classes are open to anyone whose native language is not Japanese,
and to those who are interested in learning useful daily conversations in Japanese.
The classes will start according to the following schedule.

Date: First half Apr.9,16,23 May.7,14,28 Jun.4,11,18,25

Second half Sep.3,10,17,24 Oct.1,8,15,29 Nov.5,12

（all Tuesday）20 classes in total
Time: 6:30 p.m. to 8:30 p.m.
Place: Rekishi Bunka Denshokan (Chichibu City Hall)
Applicants: Foreigners living or working in Chichibu
Content: Participants will study Japanese from the basic to the medium level.

(Daily conversations, practical conversations and grammar)

Fees: Free （Textbook about¥1,000） Fixed number: 25 persons.

Registration: Please fill out the attached form and bring, mail or fax it to City Hall

by Apr 5(Fri).
Civic Life Division, Chichibu City Hall

8-15 Kumagi-machi, Chichibu-shi, 368-8686
Tel: 26-1133 Fax: 26-1132
Email:seikatsu@city.chichibu.lg.jp

ちちぶしこくさいこうりゅうきょうかい にほんごきょうしつ かいさい

秩 父 市 国 際 交 流 協 会 で は 日 本 語 教 室 を 開 催 し ま す

ひにち 日にち ：４月９・１６・２３日 ５月７・１４・２８日 ６月４・１１・１８・２５日

９月３・１０・１７・２４日 １０月１・８・１５・２９日 １１月５・１２日

火曜日 全部で ２０回 開 催
かようび ぜんぶ かいかいさい

じかん 時間 ： 午後 ６:３０～８:３０
ご ご

ばしょ 場所 ： 歴史文化 伝 承 館
れきしぶんかでんしょうかん

たいしょう 対象 ： 秩父市に住んでいる外 国 人、 秩父市で 働 いている外 国 人
ちちぶし す がいこくじん ちちぶし はたら がいこくじん

ないよう 内容 ： レベル 初 級 ～ 中 級 日 常 会話 文 法
しょきゅう ちゅうきゅう にちじょうかいわ ぶんぽう

日本語 能 力 試験の 勉 強 もできます。
にほんごのうりょくしけん べんきょう

テキスト代 ： 自己負担（１，０００円くらい） さんかひ 参加費 ：無 料
て き す とだい じ こふたん むりょう

ぼしゅうにんずう 募集人数 ：２５人
にん

もうしこみ 申込 ：４／５（金曜日）までに 電話・FAX または メール で 申 込
きんようび でんわ もうしこみ

してください



Name（姓名）
ふりがな

Sex（性別） Male（男） ・ Female（女）

Address（住所 / 地址）

Telephone（電話番号）

Facsimile（FAX番号）

Nationality（国籍）

Native Language（母語）

Dito sa Chichibu mayroon pagaaral ng “Nihongo”
(Japanes Language)
para sa mga Pilipinong interesado matuto ng
pang araw-araw na komyunikasyon．
 Ang klase ay magsisimula sa mga sumusunod
na araw．（tuwing martes）

 Petsa: Abril 9.16.23, Mayo 7.14.28, Hunyo 4.11.18.25,
Septyembre 3.10.17.24, Oktubre1.8.15.29, Nobyembre
5.12, （sa total na 20 beses na klase）

Oras: 6:30~8:30 ng gabi
Lugar: Rekishi Bunka Denshokan

（Chichibu City Hall）
Aplikante: Mga Pilipino na naninirahan
sa atnaghahanap buhay sa Chichibu
Nilalaman: Pagaaral mula sa Basic hanggang
Medium Level
Halaga: ￥1000 Estudyante: 25 Katao
Guro: Ms. Mayumi Matsui
Pagpaparehistro: Pumunta sa City Hall at
magparehistro para sa mga baguhan． Para sa
mga datihang estudyante sagutan ang
Application Form， dalhin，ipadala o kayａ i-fax
sa City Hall
hanggang Abril 5 (Biyernes)

申 込 内 容 Application Form for Japanese Classes

Hội giao lưu quốc tế thành phố Chichibu.
Lớp tiếng Nhật cho người nước ngoài.
Bạn đang sống tại Chichibu mà không giao tiếp bằng tiếng

Nhật? Cuộc sống của bạn đang diễn ra như thế nào? Tại

Chichibu, chúng tối mở lớp dạy tiếng Nhật tới tất cả người

ngoại quốc đang sống và làm việc. Với khoá học này, mọi

người có thể học và ứng dụng tiếng Nhật một cách hữu ích

trong hội thoại hàng ngày.

Lớp học sẽ được khai giảng như sau:
Lịch học: Các ngày: Ngày 9;16;23 Tháng 4

Ngày 7;14;28 Tháng5 Ngày 4;11;18;25 Tháng6

Ngày 3;10;17;24 Tháng9 Ngày 1;8;15;29 Tháng10

Ngày 5;12 Tháng11

Tất cả 20 lần.
Thời gian: Buổi chiều, từ 6:30 ~8:30 (2h)

Nơi:Rekishi Bunka Denshokan (Chichibu City Hall)
Đối tượng: Người ngoại quốc đang sống và làm việc tại

Chichibu.

Nội dung: Ngữ pháp và hội thoại tiếng Nhật từ sơ cấp tới

trung cấp.

Giáo viên: Masui mayumi

Phí giáo trình: 1000¥; Học phí: 0¥

Số lượng tiếp nhận: 25 học viên
Thời hạn đăng ký: Ngày 5 háng 4
Xin vui lòng điền vào mẫu đăng ký và gửi cho chúng tôi tới đị
a chỉ trên.


