
curso de japonês
manhãs de domingo das 10h às 11h40

curso de japonês

aulas: domingos 6, 13, e 20 de dezembro    10, 17, 24 e 31 de janeiro

       7, 14, e 21 de fevereiro    das 10h às 11h40, da manhã

de 6 de dezembro a 21 de fevereiro

leitura/escrita e principiante
Associação Internacional de Handadesde dezembro de 2020desde dezembro de 2020

＊Dependendo da situação, pode haver mudança ou cancelamento.

período de
inscrição

datas e horários
das aulas

como se
inscrever

vagas

taxa

público alvo

contatos e
inscrição

total de 32, em 4 classes de 8 alunos (dependendo da situação da inscrição,
podem haver ajustes).

\1000 (inclui material didático) ＊Pague, quando for ver as instuções sobre o curso.

de 25 de outubro(domingo) a 18 de novembro(quaruta-feira) 

nível principiante 1-1 
(8 alunos)

leitura/escrita
(8 alunos)

nível principiante 1-2
(8 alunos)

nível principiante 1-3 
(8 alunos)

instruções sobre o curso: domingo, 29 de novembro, das 10h às 11h

＊O formulário de inscrição encontra-se na secretaria da
  Associação Internacional de Handa, HP e FB. formulário

Associação Internacional de Handa
Handa-shi Kariyado-chō 1-22-1 (dentro do Kariyado Hall)
(de segunda a sexta, das 10h às 16h, exceto às terceiras 
 segundas-feiras e terças-feiras de todos os meses)

TEL：0569-26-1929
FAX：0569-26-1992
E-mail：hia@poplar.ocn.ne.jp

ＨＰ http://handakokusai.aichi.jp 

ＦＢ https://ja-jp.facebook.com/handakokusaikouryu

Kariyado Hall

estação Chitahanda,
da linha Meitetsu
estação Chitahanda,
da linha Meitetsu

nível N5
nível para quem pode fazer leitura
e escrita de hiragana e katakana

hiragana, katakana
e kanjis simples.

exemplo:
わたし は くすり を
のみます。

exemplo:
わたし は くすり を
のんで ねます。

exemplo:
びょういん で もらった
くすり を のみます。

Enviar o formulário de inscrição por FAX ou pessoalmente à secretaria da 
Associação Internacional de Handa, no período de inscrição. Pode-se ainda 
fazer a inscrição pelo formulário da HP(homepage) ou FB(facebook).

estrangeiros que vivem ou tabalham em Handa, com idade de 16 anos ou mais e 

os associados da Associação Internacional de Handa e seus familiares.

＊No caso de haver mais inscritos que o número de vagas, haverá sorteio.

＊Caso o número de inscritos for menor que o de vagas, aceitaremos os de fora de Handa,
  com prioridade aos associados.

10aulas10aulas


