
Tên nhóm Đối tượng Thứ Thời gian
Địa chỉ,  Địa

điểm
Địa chỉ liên lạc Kinh phí Nội dung bài học

Nhiều quốc

tịch

①
Nihongo

WITH

Mọi đối

tượng (Thế

nhưng từ 16

tuổi trở lên)

Hai PM 7:00～8:30

Miyashita Taketomo

Gọi　điện thoại sau 17h

các ngày thường trong

tuần hoặc chỉ thứ 7, chủ

nhật

090-1460-0357

nihongowith7@gmail.c

om

tuần/1buổi

￥1000/tháng

Từ sơ cấp đến trung cấp

Chủ yếu là『Tiếng nhật cho

mọi người Minna no

Nihongo』

Tư PM 7:00～8：45

Sáu AM 10:00～11：30

Wed. PM 3:30～5:00

Sat. PM 1:30～2：40

④

Câu lạc bộ

giao lưu

tiếng nhật

Người biết

hiragana và

katakana,

người lớn

Học sinh

trung học trở

lên, người lớn

Bảy AM 9：30～12:00

Koichi Kurata

090-4428-8771

nicokhonda@yahoo.co.j

p

￥1000/tháng

Thực hiện các buổi học

trực tuyến

Hệ thống 3 lớp học của trì

nh độ khác

Hình thức trường học sử

dụng tài liệu học 「Minna

no Nihongo 」

Trung quốc

Đài Loan

Philipin

Việt nam

Thái

⑤
Tiếng nhật

đầu tiên

Người mới

bắt đầu
Bảy AM 10:00～11：30

Hoshino Hiroko

080-3205-3649

mignonhoshino@gmail.

com

(Mọi thời điểm/tiếng

anh ok)

￥500/1buổi

Trẻ em không thể tham gia

Từ luyện tập chữ Hiragana

đến　 sách 「Minna no

Nihongo 」Sơ cấp Ⅰ

Thực hiện các buổi học

trực tuyến

Thời gian thì có thể đàm

phán

Trung quốc

Philipin

Việt nam

Tenmyou Naoko

090-8594-2397

tuần/1buổi

￥1000/tháng

Tuần 2 buổi

trở đi

￥2000/tháng

Thực hiện các buổi học

trực tuyến

Học theo nhóm

Sau giờ học là thời gian

uống trà,sự kiện theo mùa

(Hina masturi,...)

「Minna no Nihongo 1,2」

（Người lớn）

「Miekosan no Nihongo」

（Trẻ em）

Nepal

Philipin

Trung quốc

③

【ベトナム/蒲田】

Trung tâm

giao lưu quốc

tế Ota

Kamata4-16-

8

Tầng 2

Học sinh tiểu

học,

Học sinh

trung học

tuần/1buổi

￥1000/tháng

Tuần 2 buổi

trở đi

￥1500/tháng

Trung quốc

Philipin

Trung quốc

LỚP HỌC TIẾNG NHẬT TÌNH NGUYỆN TRONG QUẬN OTA (KAMATA)　(Hiện tại 1/1/2023)

Fureai

hasunuma

Nishi-

Kamata

3-19-1
②

OCNet

(Mạng lưới

gắn kết

người dân

trong thanh

phố・Ota

sống cùng

với người

nước ngoài)

Người mới

bắt đầu

A

B
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Tên nhóm Đối tượng Thứ Thời gian
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điểm
Địa chỉ liên lạc Kinh phí Nội dung bài học
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LỚP HỌC TIẾNG NHẬT TÌNH NGUYỆN TRONG QUẬN OTA (KAMATA)　(Hiện tại 1/1/2023)

⑥
HOPENEC

T

Elementary

& Junior H.S.

students

Chủ

nhật

AM 9:30～10：30

AM 10:45～11：

45

Trung tâm

giao lưu quốc

tế Ota

Kamata4-16-

8

Tầng 2

Cô Niwa Akiko

info@hopenect.org

https://hopenect.org

(ｔiếng anh ok)

4buổi/tháng

￥2000/tháng

2buổi/tháng

￥4000/tháng

Bài học tiếng Nhật giúp cha mẹ và

con cái có gốc gác nước ngoài sinh

sống ở Nhật dễ dàng hơn

Học ở trường và học những bài kiểm

tra

Những sự kiện trải nghiệm văn hóa

tiếng Nhật , v.v.

Chia nhóm nhỏ

Có buổi học thử nghiệm

⑦

Hội học hội

thoại tiếng

Nhật vào

chủ nhật

Mọi đối

tượng

Chủ

nhật
AM 10:00～12：00

mics Ota

(Trung tâm xúc

tiến cộng sinh đ

a văn hoá)

Kamata

5-13-26-101

・Yatabe Toshie

toyata@c02.itscom.net

 ・Kawai

hitoshik16j@softbank.n

e.jp　(tiếng anh)

￥50/1buổi

Vừa học vừa tập trung về

hội thoại ,tài liệu học :chỉ

dành cho người có nguyện

vọng

Trung quốc

Việt nam

Nepal

Chủ

nhật

【Lớp học trực diện】

PM 1:00~3:00

(Tháng 2~ tháng 3)

(Tháng 6~ tháng 7)

(Tháng 10~ tháng 11)

Opisina ng Legato

Ota

１F TKK mansion,

6-36-14 Nishi-

Kamata

1 khóa học

gồm 8 buổi

￥2000/tháng

・Bắt đầu, kinh doanh Sơ cấp, Trung

cấp, Cao cấp

・Lớp học trực tuyến

・Vui lòng xem trang web để biết  chi

tiết

Thứ

5

Thứ

7

【Lớp học trực tuyến】

Thứ 5

AM 9:30~11:30

PM 1:00~2:30

Thứ 7

AM 10:00~11:30

PM 1:00~2:30

Tại nhà

1 khóa học

gồm 8 buổi

￥1000/tháng

kinh doanh Sơ cấp, Trung

cấp

⑨ Habataki

Học sinh tiểu

học,trung

học, Học sinh

dự thi cấp ba

Hai

 Nă

m

PM 7：00～9：00

Trường tiểu

học

Shinshuku

Kamata-

Honcho

1-5-1

Kawai Yoshiharu

080-3520-4689

(buổi tối từ 12h trở đi)

kawai0316@softbank.n

e.jp

Tuần/2 buổi

￥1500/tháng

Hỗ trợ tiếng nhật thông qua bài

tập bổ xung của bài học ở

trường của học sinh tiểu học và

trung học

Nguyên tắc :hỗ trợ trong 1 đối

1

Tài liệu học : Chương trình tài

liệu của trường học ,....

Chinese,

Filipino

Việt Nam

⑩

Hội học

tiếng nhật v

ào thứ ba

Người mới

bắt đầu,

Trung cấp

Ba AM 10:30～12：00

Chidori Jidokan

(nhà dành cho trẻ

em Chidori)

Chidori　3-11-7

Kurita Chieko

03-3751-7592

Từ 9h sáng đến 8h tối

￥1000/tháng

Bài học theo chương trình

tài liệu của sách 「Minna

no Nihongo 」

⑧ Legato Ota
Mọi đối

tượng

Yamaguchi

nihongod-r46@cy.em-

net.ne.jp

Intsik

Koreano

Taiwanese

Thai

Vietnamese

Nepalese

Amerikano

Espanyol

Pilipino

etc.
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Tên nhóm Đối tượng Thứ Thời gian Địa chỉ,  Địa điểm Địa chỉ liên lạc Kinh phí Nội dung bài học
Nhiều quốc

tịch

⑪

Tiếng nhật

trong cuộc

sống '96

Mọi đối

tượng
Mon. AM 10:00～12：00

Thứ 2

AM10:00～12:00

Sannokaikan phòng 301

※03-3773-6284

￥250/buổi

Chia lớp học theo trình độ khác

Do bởi có nhiều người đến nhật đã lâu,vì thế

cũng có 「Minna no Nihongo」 dành cho trung

cấp ・cấp cao

Trung Quốc

⑫

Lớp học

tiếng nhật

uguisu

Mọi đối

tượng
Thurs. PM 7：00～9：00

uguisu_nihongo@hotmail.com

(tiếng anh ok)

tuần/1buổi

￥1000/tháng

Đối ứng rộng rãi từ bắt đầu mới học

~cấp cao

Sự kiện theo mùa (cho dù ngoài việc học

cũng có giao lưu )「Minna no Nihongo 」

Trung Quốc

Việt Nam

⑬

Hội học

tiếng nhật

vào thứ nă

m

Mọi đối

tượng
Năm AM 10：00～12:00

ootaku.mokuyoukai@gmail.com

（tiếng nhật）
￥1,000/tháng

『Tiếng Nhật cho mọi người Minna no

Nihongo』 Sơ cấp Ⅰ và Ⅱ

Lớp dẫn theo con

Lớp nói chuyện miễn phí

Trung Quốc

Philipin

Việt Nam

Thái

Đài Loan

Ấn Độ

Nepal

⑭

OCNet

(Mạng lưới

gắn kết

người dân

trong thanh

phố・Ota

sống cùng

với người

Người

mới bắt

đầu

Sáu PM 1:30～3：30

Cục vụ sự OCNet　Số điện thoại

.

fax:03-3730-0556

Tenmyo Naoko

090-8594-2397

Tuần 1 buổi

¥1,000/tháng

Tuần 2 buổi trở lên

¥2,000/tháng

Group lesons(bài học nhóm)

Sau giờ học là thời gian uống trà, sự

kiện theo mùa

「Minna no Nihongo Ⅰ,Ⅱ」

Trung Quốc

Indonesia

⑮
Salon

tiếng nhật

Mọi đối

tượng
Bảy PM 2：00～4:00

Sannokaikan phòng 301

03-3773-6284

（Thứ 7 PM 2:00～4:00）

Miễng phí
Chia lớp học theo trình độ khác

Chú trọng hội thoại trong tiếng nhật

Hai PM 7:00～9:00

Ba AM 10:00～12:00

⑰

Tiếng nhật

xung

quanh

Chủ yếu

từ 6 tuổi

～18

tuổi

Hai

Tư

Sáu

AM 10：00～12：00

PM 2：00～4：00

Iijima Tokiko

03-5709-1347

080-3428-5709

info@nihongo-gururitto.com

￥500/buổi

￥1,000/buổi

※Trước khi nhập

học là miễn phí

Hỗ trợ việc học của bé

Tiếng nhật và chương trình giản dạy 　liên quan

trường học (giáo khoa ,....)là phong phú

「Nihongo wo manabou」

Sách giáo khoa liên quan,khác

Trung Quốc

Philipin

⑱

Cà phê

tiếng nhật

Ota

Nếu là

trên 18

tuổi thì

mọi đối

tượng đ

ều ok

Tư

Lớp học trực diện

PM 6:45～8:00

Lớp học trực tuyến

PM 8：00～9:00

（1buổi/tháng）

Thư viện Senzokuike

Lầu 2 Tamokuteki Kyō

shitsu (phòng đa nă

ng)Otaku Minami-

Senzoku2-2-10

（3buổi/tháng）

Lớp học trực tuyến

Vui lòng xem trang web để biết

chi tiết.

http://bit.do/nihongo_ota
￥100/buổi Học tập chủ yếu là hội thoại

【ベトナム/大森】

Trung Quốc

Philipin

Việt Nam

⑯

Quảng

trường

tiếng nhật

Ota

Mọi đối

tượng

LỚP HỌC TIẾNG NHẬT TÌNH NGUYỆN TRONG QUẬN OTA (Ｏｍｏｒｉ)　(Hiện tại 1/1/2023)

Sannokaikan phò

ng 301

Otaku

Sanno

3-37-11

※03-3773-6284

Xin hãy điện

thoại vào giờ mở

cửa lớp học

Sanno Kaikan

Room# 303

3-37-11 Sanno

※TEL03-3773-

8347

Maaari lamang na

tumawag sa oras na

may klase

￥100/buổi

Hình thức hội thoại với nhân viên trong

nhóm 2～3 người

Cung cấp nơi nghe và nói tiếng nhật

Wakata Kyoko

waka_k0904@yahoo.co.jp

(tiếng anh ok)

Ｈ

Ｇ
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