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白山市国際 交 流 サロン
Phòng trao đổi quốc tế thành phố Hakusan

Phòng trao đổi quốc tế thành phố Hakusan là nơi gặp gỡ giao lưu của người
bản địa với người nước ngoài đến từ nhiều quốc gia và các lớp học tiếng Nhật
được quản lý bởi Hiệp hội trao đổi quốc tế thành phố Hakusan.

Staff
Mọi người, hãy
đến chơi nhé.
Tiếng Anh Okay

Thành phố Hakusan
đầy sự hấp dẫn!
Tôi đến từ Trung
Quốc, tỉnh Giang Tô
và tiếng Trung Okay

Hãy thoải mái!
Tiếng Anh
Okay

☺ Phòng

trao đổi quốc tế là nơi như thế nào?☺

Đó là bước bắt đầu để kết nối bạn bè và cộng đồng khu vực, chẳng hạn như các lớp
học tiếng Nhật giúp các sinh hoạt trong cuộc sống,tư vấn cuộc sống, trải nghiệm
văn hóa Nhật Bản, tham gia các sự kiện, trao đổi văn hóa, trò chuyện.

§ Học tiếng Nhật cho sinh hoạt trong cuộc sống

＊Đăng ký lớp học tiếng Nhật＊
【Ngày học】Thứ ba ~ Chủ nhật (1 lần 90 phút)
【Chi phí】 Miễn phí
【Cách đăng ký】
1 Tiếp nhận tại quầy lễ tân
2 Điền vào mẫu đăng ký
3 Quyết định ngày và thời gian thuận tiện cho việc học.
4 Giáo viên tiếp nhận, khai giảng
【Những thứ cần mang theo】 Vở, dụng cụ viết

WaiWai Cà Phê

Lớp học giao lưu trò chuyện trong khi uống trà
Từ 1: 30 ~ 3: 00 chiều Chủ nhật thứ 3 hàng tháng
Từ 10:00 đến 11:00 sáng Thứ Sáu cuối cùng trong tháng

§ Trải nghiệm văn hóa Nhật Bản
Ngoài lớp học đàn Koto(đàn Cầm) vào ngày chủ nhật đầu tiên hàng
tháng,còn có rất nhiều lớp trải nghiệm văn hóa Nhật Bản.Như thăm quan
phòng chữa cháy của thành phố và tổ chức học cách phòng chống thiên
tai.
Trà đạo

Đàn Koto (Đàn Cầm)
Kimono

Thư tranh

§ Tham gia vào các sự kiện & hoạt động ngoài trời
Có rất nhiều sự kiện thú vị như Thịt nướng mùa hè, Chơi tuyết mùa đông,
Du lịch xe buýt, Halloween, Thể thao, vv

Halloween

Đại hội thể thao

Phòng giao lưu quốc tế thành phố
Hakusan nằm trên tầng 2 của Hội quán
văn hóa Matto. Từ Ga Matto (Cửa Nam)
đi bộ 3 phút.
◀Hội quán văn hóa Matto

【Hướng dẫn sử dụng phòng trao đổi quốc tế thành phố Hakusan】
Địa chỉ: 2 banchi, Furushiromachi, Hakusan-shi
(Hội quán văn hoá Matto,tầng 2)
ĐIỆN THOẠI & FAX 076-274-3371
E-mail: misalon@asagaotv.ne.jp
Giờ mở cửa 9: 15 giờ sáng - 6:00 chiều
Ngày nghỉ: Thứ Hai hàng tuần

