
Tìm hiểu về các trường đại học tại Nhật Bản！
Tư vấn giáo dục cho phụ huynh người ngoại quốc

Ngày 14 tháng 2 năm 2021（chủ nhật）14：00～16：00

Buổi nói chuyện về đặc điểm hệ thống giáo dục Nhật Bản và hệ thống trường học ở Inuyama.

Nếu có bất kì nghi vấn nào về trường học, bạn có thể đặt câu hỏi một cách thoải mái. 

Hãy tận dụng cơ hội này để tham gia cùng với chúng tôi !

Giảng

viên

Kiyonaga Machiko（Phó giám đốc đại diện NPO Adjust ）

Địa điểm
Tầng 2 tòa thị chính Inuyama Phòng 205（Địa chỉ：36 Oaza Inuyama Aza 

Higashihata, Inuyama shi）

Đối

tượng

Phụ huynh học sinh tiểu học, trung học cơ sở người nước ngoài sinh sống tại thành

phố Inuyama. 

【Nơi đăng kí】
Cửa sổ tiếp tân Hiệp hội Quốc tế Inuyama (Trung tâm giao lưu nhân dân Inuyama Tầng 1 “Froide”）、hoặc bạn có thể 

đăng kí qua  điện thoại、FAX、Email .

Số điện thoại：0568-48-1355、FAX：0568-48-1356、Email：iia@grace.ocn.ne.jp

※Khi đăng kí bạn vui lòng cung cấp thông tin sau : ①Họ tên phụ huynh、②Trường học/lớp học con của bạn、③Số 

điện thoại、④Quốc tịch、⑤Ngôn ngữ phiên dịch bạn mong muốn、⑥Điều bạn muốn biết tại buổi tư vấn giáo dục

Lượng

tuyển
15 người đăng kí đầu tiên

Đăng kí Bạn có thể đăng kí tới hết ngày 18 tháng 1 (thứ 2)

Miễn phí

Có người phiên
dịch！

Người tổ chức：Thành phố Inuyama Tổ chức thực hiện：Hiệp hội giao lưu quốc tế Inuyama

・Tốt nghiệp chuyên khoa ngoại ngữ Anh-Mỹ, Khoa Ngoại ngữ, ĐH Ngoại ngữ Kyoto

・Chứng chỉ TESOL năm 2004

・Điều hành lớp học “Sakura Class” dành cho trẻ em kết nối với nước ngoài từ năm 2013

※Có 91% học viên theo học lớp Sakura đỗ vào các trường cấp 3 công lập, và 64% trong số họ đỗ 

vào đại học . 

①Họ tên phụ huynh

②Trường học/lớp học

con của bạn

③Số điện thoại ④Quốc tịch

⑤Ngôn ngữ phiên

dịch bạn mong muốn

Tiếng Portgal・ Tiếng Tây Ban Nha ・ Tiếng Trung Quốc ・
Tiếng Tagalog ・ Tiêng Anh・ Tiếng Việt

⑥Điều bạn muốn biết

tại buổi tư vấn giáo

dục

ベトナム語


