INGLÊS

(Básico)

Data： 9 Jan. ～ 13 Mar.
Quarta-feira
10:30 às 12:00h
Prof.：

Teresa Yanaka
(Filipinas)

INGLÊS

INGLÊS SENIOR
(Introdução)

Data： 10 Jan. ～ 28 Mar.
13:30 às 15:00h Quinta
Folga 14 e 28 Fevereiro
Dias 24 e 31 Jan e 7 Fev 13:00 as 15:00

Prof.：

(Básico)

Data： 13 Jan. ～ 17 Mar.
Domingo
10:30 às 12:00h
Prof.：

Tristan Sennar
(Austrália)

Teresa Yanaka
(Filipinas)

ESPAÑOL

(Introdução)

Data： 12 Jan. ～ 16 Mar.
Sábado
※Curso somente Inverno

10:30 às 12:00h

Prof.：

Mariela Yoshioka

CHINÊS

Data： 12 Jan. ～ 16 Mar.
Sábado
10:30 às 12:00h
Prof.：

(Perú)

INGLÊS

(Intemediário)

Liu Qingpu
(China)

(Intermediário)

Data：15 Jan. ～ 26 Mar.
Terça
※ Folga 12/Fev.
19:00 às 20:30h
Prof.：Peter

Archambault

(U.S.A.)

☆Conteúdo

Haverá 10 aulas para cada classe. As aulas de inglês serão ministradas totalmente em inglês.

☆Destino

Pessoas que moram, trabalham ou estudam em Toyohashi. Também associados.
（O curso para senior, são para pessoas acima de 50 anos）

☆Vagas

30 vagas para cada curso. Somente senior 40 vagas

☆Local

Associação Internacional de Toyohashi

☆Custo

10 aulas 9.000 yenes／para associados：7,000 yenes (necessário comprar apostila à parte)

☆Inscrição

Preencher o cartão postal duplo (oufuku hagaki), com seu endereço, nome (romaji ou nihongo com furigana),
idade, profissão, telefone, nome do curso. (para cada curso 1 Hagaki), e enviar para Associação Internacional.
Cuidado ao preencher, pois tenho o lado certo para enviar e receber a resposta.
Poderá fazer a inscrição no balcão da Associação, trazendo apenas um postal (hagaki) simples.
※Caso seja associado, escrever SANJO KAI IN

・Caso o número de inscrições seja baixo, o curso poderá ser cancelado.
・Caso o número de inscrições seja acima do número de vagas, será decidido através de sorteio.
・Após efetuar o pagamento, o valor não será ressarcido.
」
」
☆Encerramento

25 Dezembro (ter)
※Caso não complete o número de vagas, prorrogaremos o período das incrições.

講師:ペロ･ディディエさん

Associação Internacional de Toyohashi
〒440-0888Toyohashi shi Ekimae Odori 2-33-1 Kaihatsu Bdlg 3º andar ☎(0532)55-3671
e-mail : tia@tia.aichi.jp
http://www.toyohashi-tia.or.jp

