Nihongo básico

Start
Aprenda
Kanji!

Faça
amigos
Realização

sábado
Folga no primeiro
sábado do mês

Divirta
-se!
classe de
Há creche
adultos- iniciantes
classe de
classe de adultos
atividades- adultos 300 yenes cada aula
classe infantil

Local: Minami Taikoyama Kominkan
Realização: Taikoyama Nihongo Group
informações

Estude
conosco!

acesse o site

Icia- Associação Internacional de Imizu

Eatacione na
escola

Taikoyama Land

Takaoka

Toyama
Kosugi Minami Chugakko

Naka Taikoyama Shogakko
Minami Taikoyama
Kominkan(centro comunitário)
Pasco
Faculdade da Prefeitura
Al Plaza
Rota 8
Estação de Kosugi

Kaganomiya

Waiwai Nihongo Taikoyama
O importante para os japoneses e estrangeiros
que vivem numa mesma comunidade é conseguir comunicar-se
bem entre si!
Na Classe Waiwai, os estrangeiros não precisam falar japonês !
Os japoneses não precisam saber línguas estrangeiras!
Todos se conhecem à vontade, criam laços e tornam-se amigos!
Para fazer amizades com os vizinhos e colegas de trabalho,
você não quer estudar conosco da Waiwai?

classe de
iniciantesadultos

Não precisa saber japonês!
Aprenda o básico do idioma japonês, falando
de si mesmo!

Melhore seu nível de japonês conversando com
classe de
os professores voluntários sobre vários temas!
atividades- Vamos no divertir conversando sobre nossas
diferenças culturais,
curiosidades
costumes!não precisam
adultos
Na Classe
Waiwai, os e
estrangeiros

classe
infantil

Auxílio nas tarefas escolares e orientações
sobre a escola de seus filhos!

Não aprendemos japonês
apenas na escola.
Na Waiwai também podemos aprender!
A cultura e os costumes são
coisas muito importantes
que devem ser aprendidas
por nós estrangeiros!
(China)
Nós que moramos no
Japão precisamos aprender japonês,
é necessário no dia a dia.Na Waiwai,
aprendemos a nos comunicar
melhor e incentivamos aqueles que
querem estudar japonês,
estude conosco na Waiwai!
(Brasil)

Depois de frequentar
as aulas, minha vida mudou muito!
Antes, além do trabalho, não sabia nada!
Aqui aprendi a conversar, fiz amizade com
japoneses e pessoas de outros países!
É muito bom!
(Brasil)

opinião
dos alunos

Na Waiwai encontrei motivação,
melhorei meu nível de japonês
e minhas possibidades de um
futuro melhor!
(República Democrática do Congo)
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