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会津若松市
あ い づ わ か ま つ し

国際
こ くさい

交流
こうりゅう

協会
きょうかい

では、在住
ざいじゅう
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がいこくじん

の方
かた

を対象
たいしょう

に、秋期
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日本語
に ほ ん ご

会話
か い わ
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きょうしつ

を開講
かいこう

します。授業
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は、当協会
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の日本語
に ほ ん ご

ボランティアの皆
みな

さんが行
おこな

い、入門
にゅうもん

から上級
じょうきゅう

レベルまで、「読
よ

み･書
か

き・会話
か い わ

」をバランスよく

指導
し ど う

します。この機会
き か い

に、一緒
いっしょ

に日本語
に ほ ん ご

を学
まな

んでみませんか。 

 

 午前コース 夜間コース 

 曜 日 金曜日（全 12回） 木曜日（全 12回） 

期 間 9/3～11/19  9/2～11/25(9/23は休み) 

時 間 10:00～11:30 18:30～20:00 

受講料 協会会員 4,000円、会員外 6,000円（全 12回分） 

場 所 会津若松市生涯学習総合センター（會津稽古堂） 

申 込 
8月 25日（水）までお申込みください。 

（締切後に申込みたい場合は協会に相談して下さい。） 
 

会津若松市国際交流協会    
会津若松市栄町 2-14 リオン・ドールガーデン 5階 

TEL(0242)-27-3703  FAX(0242)-27-3704 

メール mail@awia.jp 

               ホームページ http://awia.jp 
 

～ あなたも協会会員になりませんか ～ 

当協会では会員を募集しています。 

会員となられた方には、日本語会話教

室受講料の割引をはじめ、右記のよう

な各種特典がございます。 

一緒に国際交流を楽しんでみませ

んか？ 
 

 

年会費(4 月～翌年 3 月)   

個人 1 口 2,000 円 

  会員になられた方には 

  ・毎月情報紙を送付 

  ・各種イベントの参加割引 

  ・国際交流・日本語教育関係図書 

    の貸し出し 
 

Japanese Classes 

Does your Japanese need a kick-start?? 
 

The Aizu Wakamatsu International Association offers two semesters of Japanese 
classes, one in the spring and the other in autumn. This year’s autumn course will 
start in September. With the aid of our volunteer instructors, we offer courses ranging 
from beginner level to advanced. Classes are designed to strike a balance between 
reading, writing, and conversation. Please consider learning Japanese with us! 

 Morning Course Evening Course 

 Day Fridays (12 classes)  Thursdays (12 classes)  

Dates 
September 3rd to 
November 19th  

September 2nd to 

November 25th * 

Time 10:00AM～11:30AM 6:30PM～8:00PM 

Fee 
For all 12 classes  

Members: 4,000 yen, Non-members: 6,000 yen 

Place Aizu Wakamatsu City Learning Center (Aizu Keiko-dō) 

Sign 
Up 

To register for classes, please contact the AWIA by 

Wednesday, August 25th with your preferred course. 

  *No classes on September 23 th  
 

Aizu Wakamatsu International Association    
Aizu Wakamatsu-shi Sakae-machi 2-14 

Leon D`or Garden 5F 
Tel: 0242-27-3703   Fax: 0242-27-3704 

Email: mail@awia.jp 
Homepage: http://awia.jp 

 
 

We are always 

accepting 

new members! 

 

Annual Membership (April 2021  
to March 2022): 2,000 yen 

 

Benefits of Membership: 

❖ Borrowing privileges at our 
multi-language library, 

❖ monthly newsletters mailed to you, 

❖ discounts on events and classes, 

❖ and the satisfaction of supporting 
the AWIA’s activities! 



Khóa học giao tiếp Tiếng Nhật 

Hằng năm, Hiệp hội Giao lưu Quốc tế Thành phố AizuWakamatsu sẽ tổ 

chức 2 Khoá học giao tiếp tiếng Nhật (Khoá học mùa Xuân và Khoá học mùa 

Thu) cho Người nước ngoài. Khoá học mùa Thu sẽ bắt đầu vào tháng 9 này. Tại 

lớp học, các Tình nguyện viên tiếng Nhật của Hiệp hội sẽ hướng dẫn đồng đều 

các kỹ năng (đọc hiểu, viết và giao tiếp hội thoại) từ trình độ sơ cấp đến trình độ 

cao cấp cho các bạn. Hãy tham gia Khoá học cùng chúng tôi để cải thiện tiếng 

Nhật của bạn!  

 

  Lớp buổi sáng Lớp buổi tối 

Ngày học Thứ 6 hàng tuần (12 buổi) Thứ 5 hàng tuần (12 buổi) 

Thời gian học Từ 3/9～19/11 Từ 2/9～25/11(*) 

Giờ học Từ 10:00～11:30 sáng Từ 6:30～8:00 tối 

Học phí 
Cho tất cả 12 buổi học 

Hội viên: 4,000 Yên, Không phải hội viên: 6,000 Yên 

Địa điểm học 
Trung tâm Shōgai Gakushū Sōgō, hay còn gọi là Aizu 

Keiko-do 

Hình thức  
đăng ký 

Vui lòng liên hệ tới Hiệp hội trước ngày 25 tháng 08 (Thứ 4).  
(Sau thời hạn trên nếu bạn muốn đăng ký tham gia, xin vui 

lòng liên hệ và trao đổi với Hiệp hội)  

(*) Không có lớp học vào ngày 23 tháng 9 

Hiệp hội Giao lưu Quốc tế Thành phố AizuWakamatsu 

Tầng 5, Toà nhà Lion Dor Garden,  

2-14 Sakae-machi, Thành phố AizuWakamatsu, Tỉnh Fukushima 

Điện thoại: 0242-27-3703   Fax: 0242-27-3704 

Email: mail@awia.jp    Trang web: http://awia.jp 

 

Chúng tôi luôn 
chào đón Hội viên 

mới! 

Lệ phí Hội viên hằng năm (từ tháng 
4/2021 đến tháng 3/2022): 2,000 Yên 
Lợi ích của Hội viên: 

• Mượn sách tại thư viện của Hiệp hội. 

• Nhận Bản tin hàng tháng. 

• Được giảm phí khi tham gia các sự 
kiện, khoá học… 
 

秋 季 日 语 会 话 班 
     为了帮助大家能更好更快地适应在日本的生活、学习和工作，会津若

松市国际交流协会每年为居住在会津地区的外国朋友开办春、秋 2季日

语会话班。今年的秋季班将在九月开讲。 由本协会的日语讲师授课。

从入门到上级均可对应。讲师根据学员的情况和希望，进行[读、写、

听、说]的全面・均衡的指导。欢迎大家报名，一起来学习日语! 

 

 白 天 学 习 班 晚 上 学 习 班 

星 期 周   五（共 12次） 周   四（共 12次） 

期 间 9/3～11/19 9/2～11/25（9/23休息） 

时 间 10:00～11:30 18:30～20:00 

学 费 协会会员 4000日元，非会员 6000日元（合计 12次） 

地 点 会津若松市生涯学习综合中心(会津稽古堂 3楼) 

报 名 
截至日为 8月 25日，请电话或来协会报名 

（截至日之后的报名请与本协会相谈） 

 

会津若松市国际交流协会 

会津若松市荣町 2－14        リオン・ドールガーデン 5楼 

    电话 (0242)-27-3703         传真 (0242)-27-3704 

    邮箱地址: mail@awia.jp      网 址: http://awia.jp 

 

诚邀加入我们，成为我们的一员! 

随时欢迎您加入协会。 

年会费 2000 日元 

（4月～下一年 3月） 

成为协会会员后，可以享受右边

所记载的各种优惠。 

非常欢迎您的加入! 

＊参加日语学习班有优惠。 

＊每月都会免费寄给您一份中文和日

文信息报。 

＊参加各种活动时有优惠。 

＊可以免费借用日语学习的图书和录

像带和其他书籍。 

mailto:mail@awia.jp
http://awia.jp/
mailto:mail@awia.jp


 


