Hội thảo giúp phụ huynh và con em người nước ngoài hiểu biết

Về quá trình khi nhập học vào các trường trung
học, trường chuyên môn, trường dạy nghề và
trường đại học của Nhật bản
Phí tham gia
hoàn toàn
miễn phí

Biết nó hoạt động như thế
nào và suy nghĩ về nó

Có những kỳ thi nhập học như thế nào?

Chi phí cần tốn bao nhiêu?

Có người thông dịch
Tiếng bồ đào nha, tiếng Tây ban nha,
tiếng Anh tiếng Việt nam và
tiếng Philippines

Ở nhật gồm có những công việc gì?

Nhân viên chính thức, và làm
thêm khác nhau như thế nào?

Giảng viên: Hondo Haruo Giám đốc Pháp nhân NPO G-Community

Ngày thực hiện Lần 1 Ngày 21 tháng 11 Năm 2021 (Chủ nhật) Lúc 13:30
① 14:00～15:20 Trường trung học phổ thông, Trường chuyên môn, Trường đại học
② 15:30～17:00 Về 20 nghề nghiệp
Lần 2 Ngày 5 tháng 12 Năm 2021 (Chủ nhật) Lúc 13:30
① 14:00～15:20 Trường trung học phổ thông, Trường chuyên môn, Trường đại học
② 15:30～17:00 Về 20 nghề nghiệp
☆Học sinh hoặc phụ huynh tham gia
Hãy chọn đăng ký đăng ký tham dự ở lần 1 hoặc lần 2.
riêng biệt đều không sao.
Ngoài ra nếu đăng ký tham dự cả 2 lần thì thật là tốt.
Đối tượng tham gia: Những học sinh từ 10~20 tuổi và phụ huynh là người nước ngoài.
Số người tham gia : 15 người
Địa điểm: Lần 1 Tại Isesakishi Kasurinosato Shiminkouryukan
Phòng họp thứ 6 (Isesaki-shi showa-cho 1712-2)
Lần 2 Tại Isesakishi Kasurinosato Tòa nhà Enkei Kouryu
Đo nhiệt độ cơ
Phòng giao lưu số 1 (Isesaki-shi showa-cho 1712-2)
thể trước khi đến
Liên lạc.Nơi đăng ký: Đủ số người đăng ký thì dù thời gian đăng ký vẫn còn nhưng sẽ ngừng nhận đăng ký.
Viết Tên, Số điện thoại, Địa chỉ emai, Quốc tịch, Tuổi kèm theo khi đăng ký
Email： suerikibou@docomo.ne.jp (tiếng bồ đào nha, tiếng Tây ban nha)
jp.ed.gcommunity@gmail.com (tiếng Anh, tiếng Nhật) hoặc
Xin gọi (Từ thứ 2 đến thứ 7 lúc 18h~21h） 070-5021-9103 (tiếng Anh, tiếng Nhật)
Hãy nhớ đeo
090-7249-0470 (tiếng bồ đào nha, tiếng Tây ban nha) khẩu trang
Ban tổ chức: Ủy ban giáo dục tỉnh Gunma
Đơn vị thực hiện tổ chức: Pháp nhân NPO G-Community
ベトナム語版

