◇ CURSO DE INGLÊS (Básico)

Período:

Informações….
Associação Internacional de Toyohashi
〒440-0888 Toyohashi Shi Ekimae Odori 2-33-1 Kaihatsu Bldg 3F
☎(0532)55-3671 http://www.toyohashi-tia.or.jp

Quartas 10:30 ~ 12:00

◇ CURSO DE INGLÊS SÊNIOR (Introdução)
Período:
Quintas 13:30 ~ 15:00
Professora Teresa Yanaka

(Filipinas)

◇ CURSO DE INGLÊS (Básico)

Período:

Terças 19:00 ~ 20:30

Professor

Matt Sändvig

(USA)

◇ CURSO DE INGLÊS (Básico)

Período:
Professor

Domingo 10:30 ~ 12:00
Tristan Sennar

(Austrália)

◇ CURSO DE CHINÊS (Básico)
Período:
Sábado 10:30 ~ 12:00
Professora Liu Qingpu

(China)

◇ CURSO DE ALEMÃO (Introdução)
Período:
Sábado 13:30 ~ 15:00

Período:

Professor

Professora Elena Hashimoto

Conteudo:

Frank Schäefer

(Alemanha)

◇ CURSO DE ITALIANO (Introdução)

Domingo 10:30 ~ 12:00
(Itália)

Cada curso terá 10 aulas. O nivel do curso de ingles (quar e dom) se equivale ao inglês estudado no chugakko,
sendo basicamente conversação e serão ministradas totamente em inglês.

Destinado: A quem mora, trabalha ou estuda em Toyohashi. Como também associados. (Senior acima de 50 anos)
Vagas:

30 vagas por curso. Somente senior 40 vagas（caso ultrapassem o número de vagas, haverá sorteio）

Local:

Associação Internacional e Toyohashi

Taxa:

9.000 yenes por 10 aulas. Associados 7.000 Yenes (necessário comprar apostila a parte)

Inscrição:

Preencher cartão postal duplo (oufuku hagaki), com endereço nome completo (em romaji e furigana), idade,
profissão, tefefone, nome do curso (1 hagaki por curso). Os associados deverão escrever SANJO KAI IN.
Cuidado ao preencher, pois tem lado correto para enviar e receber a respota. Aconselhamos fazer a inscrição
no balcão da Associação Internacional, trazendo apenas um postal simples de 62 yenes (hagaki)
- Caso o número de inscrições for muito baixo, o curso poderá ser cancelado.
- Caso o número de inscrições ultrapassar o número de vagas, haverá sorteio. Será sorteio público.
- Após efetuar o pagamento, mesmo que venha a cancelar, o valor não será ressarcido.
- Para se associar, pagar anuidade de 3.000 yenes, até a véspera do início do curso.

Encerramento:

24 de abril (qua) ☆Caso não complete o número de vagas, prorrogaremos o período de inscrição☆

