
 

Hiệp hội giao lưu quốc tế(IIA)  

Gửi đến các bạn muốn học tiếng Nhật với giáo viên tình nguyện 

Với những bạn muốn học tiếng Nhật với giáo viên tình nguyện phải đăng kí 3 thủ tục dưới đây 

 

1 Trở thành hội viên ủng hộ của IIA (Lệ phí 3,000 yên / năm) 

    ※Nếu sang năm sau vẫn muốn tiếp tục học tiếng Nhật thì phải đăng kí gia hạn thành viên IIA 

Sang năm = từ tháng 4 năm nay đến tháng 3 sang năm 

 

2 Đóng lệ phí giới thiệu cho IIA, (sang đến năm thứ 2 gọi là phí gia hạn thành viên) (mỗi cá nhân hay mỗi tập 

thể là):1,100 yên (đã bao gồm thuế) 

  ※Nếu sang năm cũng vẫn muốn học tiếng Nhật thì phải đóng phí giới thệu là 2200 yên (đã bao gồm thuế) 

 

3 Trả phí cho giáo viên tình nguyên 5,000 yên/ năm/ người(tập thể) 

  ※Nếu sang năm vẫn muốn học tiếng Nhật với giáo viên tình nguyện thì cũng phải trả phí cho giáo viên 

tình nguyện  

 

Vì thế nếu bạn muốn học tiếng Nhật với giáo viên tình nguyện thì năm đầu tiên bạn phải trả 9,100 yên  

Số tiền này sẽ phải trả khi nào bạn bắt đầu muốn học tiếng Nhật （bất cứ lúc nào） 

  ※Đăng kí ra hạn vào tháng 4 sang năm.   

  

◎ Thời gian học tiếng Nhật có ngắn thế nào đi nữa số tiền cũng sẽ không thay đổi  

◎ Số tiền trên không bao gồm phí mua giáo trình học nếu phát sinh . 

 Với qui định trên IIA có thể tổ chức những buổi hội thảo hay mua tài liệu tham, khảo để cải thiện nội dung 

cũng như cách thức tổ chức các buồi học với giáo viên tình nguyện.  

Tỉ lệ người nước ngoài sống tại thành phố ngày càng tăng, vì thế nhu cầu học tiếng Nhật cũng tăng lên rất 

nhiều. Rất mong các bạn hiểu và thông cảm với qui định của chúng tôi. Chúng tôi cũng sẽ cố gắng để chương 

trình hỗ trợ tiếng Nhật được hoàn thiện và hữu ích hơn. 

  Chúng tôi rất mong nhận được sự giúp đỡ và thấu hiểu về các bạn 

                                                 

  

（Quĩ công）Văn phòng Hiệp hội giao lưu quốc tế Iwaki 

 

                                   TEL    0246-22-7409 

         FAX    0246-22-7581 

                E-mail  info@iia-fukushima.or.jp 

http://www.iia-fukushima.or.jp 
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