Lớp học cho thanh thiếu niên - Kỳ mùa xuân
Tên lớp học

Chiến lược cho ngày
hội thể thao!!
①
～Bí quyết chạy xa
trong cuộc thi chạy～

②

Hội trải nghiệm "tất
tần tật"
(11 buổi)

Ngày

Địa điểm

Thứ bảy ngày
17/4
14：00～15：30
（Hủy nếu trời
mưa）

Đường chạy điền
kinh
Công viên thể thao
"Undo Koen"
(Đi xe bus từ ga
Kitakogane hoặc đi
bộ khoảng 12 phút
từ ga
Matsudoshinden; Có
bãi đỗ xe)

Thứ bảy ngày 8/5
13：00～15：00
Mỗi tháng 1 buổi

Học làm đồ da thủ cô Thứ bảy ngày
29/5
ng cho mùa xuân①
A 11：00～12：00
③
～Cùng làm ví và
B 13：30～14：30
charm đính kèm!～ C 15：15～16：15
Học làm đồ da thủ công
Chủ nhật ngày
cho mùa xuân②
30/5
～Cùng làm ví đựng tiền
xu phiên bản giới hạn duy A 10：00～12：00
nhất 1 chiếc trên toàn thế B 13：15～15：15
giới～
Kỷ niệm 50 năm kết ngh ĩ a
hai thành phố White Horse
Thứ bảy ngày 5/6
và Matsudo
(Bằng tiếng Anh) Lớp học Chủ nhật ngày
tìm hiểu về các loài động
6/6
vật của Australia và trải
10：00～11：30
nghiệm làm giấy bồi (2
buổi)

Nhà văn hóa thanh
thiếu niên
"Seishonenkaikan"
(Đi bộ khoảng 15 ph
út từ ga Matsudo; Có
bãi đỗ xe)

Nhà văn hóa thanh
thiếu niên
(Phòng Shukai )

Nội dung

Giáo viên hướng dẫn

Đối tượng

Số lượng
tuyển

Phí tham gia

Thành viên c
Học bí quyết làm sao để
âu lạc bộ đ
chạy xa trong cuộc thi chạy
iền kinh của
tại ngày hội thể thao. (Cần
Công ty
theo dõi tình trạng sức khỏe
Hitachi
1 tuần trước khi tham gia)
Butsuryu

Học sinh
Thứ
tiểu học n 100
ba ng
Miễn phí
ăm 3 đến ngườ
ày
năm 6
6/4

Mọi người cùng bàn luận về nội
dung muốn trải nghiệm và cùng
nhau thực hiện.
Năm ngoái, hội đã tổ chức vẽ ký
họa Choju Giga, làm con dấu từ
tẩy, quan sát thiên nhiên, thử học
ngôn ngữ ký hiệu,... Ngoài ra, hội c
òn tích cực tham gia vào những ng
ày hội văn hóa, thủ công của Nhà v
ăn hóa thanh thiếu thiên.

Học sinh
Thứ
tiểu học n 24 Tùy vào ba ng
từng hoạt
ăm 4 đến người động
ày
năm 6
13/4

Nhân viên
của Nhà văn
hóa thanh
thiếu niên

Sawa
Làm đồ thủ công độc đáo
Momohara
bằng da
Xưởng giày
※Khung giờ A・B・C nội dung
Momohara
giống nhau

Học sinh
tiểu học n
ăm 3 và n
ăm 4

Mỗi
khung 1,000 Yê
n
giờ 10
người

Mỗi
khung
500 Yên
giờ 10
người

Nhà văn hóa thanh
thiếu niên
(Phòng Shukai )

Làm đồ thủ công độc đáo
bằng da
※Khung giờ A・B nội dung
giống nhau

Nakabayash
i Shohei
Túi da
Crassula

Học sinh
tiểu học n
ăm 5 và n
ăm 6

Nhà văn hóa thanh
thiếu niên
(Phòng Shukai )

Cùng nghe giám đốc sở thú
chia sẻ các câu chuyện thú vị v
à làm các con thú bằng giấy bồi
(dán giấy lên bóng bay và tạo hì
nh). Tất cả đều bằng tiếng Anh.
※Riêng buổi trò chuyện sẽ đ
ược phát sóng trực tiếp

Rie Tanaka
Giám đốc Sở thú thiên
nhiên cho trẻ em tỉnh
Saitama
Javier Gutierrez
Điều phối viên giao lưu
quốc tế thành phố
Matsudo

Học sinh
tiểu học n 20
Miễn phí
ăm 3 đến người
năm 6

Thứ bảy ngày
12/6
⑥ Trải nghiệm K-POP！
A 10：00～11：30
B 13：00～14：30

Nhà văn hóa thanh
thiếu niên
(Phòng Taiiku )

Học những điệu nhảy K-POP
đang thịnh hành. Welcome
cả những bạn chưa học nhảy
bao giờ!
※Khung giờ A・B nội dung
giống nhau

Thử thách điều khiển A Thứ bảy ngày
12/6
robot!
B Chủ nhật ngà
⑦
～Lớp dành cho học
y 13/6
sinh THCS～
9：30～12：00

Nhà văn hóa thanh
thiếu niên
(Phòng Shukai )

④

⑤

Thử thách điều khiển Ａ Thứ bảy ngày
12/6
robot!
B Chủ nhật ngày
⑧
～Lớp dành cho học
13/6
sinh THCS và THPT～ 13：30～16：00
Quan sát thiên nhiên
đầu hè
⑨ ～Điều kỳ lạ từ những
sinh vật sống ngoài
thiên nhiên！？

Chủ nhật ngày
13/6
10：00～12：00
（Nếu trời mưa
rời sang ngày
20/6）

Nhà văn hóa thanh
thiếu niên
(Phòng Shukai )

Công viên thế kỷ 21
(Đi bộ khoảng 15 ph
út từ ga
Shinyahashira hoặc
ga Yabashira; Có bãi
đỗ xe)

Hạn đăng k
ý

Ayaka
Giáo viên
dạy nhảy

Học sinh
tiểu học n
ăm 2 đến
năm 6

Mỗi
khung
Miễn phí
giờ 30
người

Tìm hiểu về robot và thử điều
khiển robot đi bằng hai chân
chơi bóng đá, chiến đấu.
※Khung giờ A・B nội dung
giống nhau

Masayuki
Okamoto
Công ty
MANOI
Kikaku

Học sinh
tiểu học n
ăm 3 và n
ăm 4

Mỗi
khung
Miễn phí
giờ 24
người

Tìm hiểu về robot và thử điều
khiển robot đi bằng hai chân
chơi bóng đá, chiến đấu.
※Khung giờ A・B nội dung
giống nhau

Masayuki
Okamoto
Công ty
MANOI
Kikaku

Học sinh
tiểu học n
ăm 3 đến
học sinh
THCS

Mỗi
khung
Miễn phí
giờ 24
người

Quan sát những sinh vật sống
Hội quan sát
thân thuộc ngoài công viên.
Tưởng là thân thuộc nhưng có thiên nhiên
khi chúng lại ẩn chứa những đ
Tokatsu
iều kì lạ chưa được khám phá.

Học sinh
tiểu học n 15
Miễn phí
ăm 2 đến người
năm 6

★ Hãy đăng ký lớp học mới từ tháng 4 ★

Hãy xác nhận lịch học và lịch các hoạt động ở trường trước khi đăng ký để tránh trùng

Thứ
ba ng
ày
11/5

Chủ
nhật
ngày
23/5

CÁCH ĐĂNG KÝ LỚP HỌC
① Đăng ký online (Dùng máy tính hoặc smartphone)
② Đăng ký trực tiếp tại quầy

Mã QR dùng để đăng ký lớp học

（Mang theo bưu thiếp có dán tem 63 Yên）

① Trường hợp đăng ký online
Vui lòng truy cập website của thành phố Matsudo và làm theo hướng dẫn tiếng Nhật sau

松戸市のホームページ →

オンラインサービス一覧 → 電子申請・届出サービスにつ

いて → 「ちば電子申請サービス」をご利用の方はこちら → 青少年会館
※Có một cách nhanh hơn đó là quét mã QR ở trên.
Mỗi lớp học mỗi người chỉ đăng ký một lần.
※Thư phản hồi sẽ được gửi từ email mckozas@city.matsudo.chiba.jp. Hãy cài đặt hòm thư
để nhận được email từ ban tổ chức.
※Trường hợp 1 tuần sau ngày hết hạn đăng ký vẫn không nhận được thư phản hồi vui lòng
gọi điện thoại cho chúng tôi.
※Lưu ý điện thoại phổ thông và một số điện thoại thông minh (Android OS4.4 trở về trước
hoặc iOS4 trở về trước) sẽ không truy cập được dịch vụ đăng ký online này.
② Đăng ký trực tiếp tại quầy ※Dùng phiếu đăng ký ở cuối tờ rơi
※Hãy mang theo bưu thiếp dán tem 63 yên (ghi tên và địa chỉ của mình vào bưu thiếp) đến
quầy đăng ký của Nhà văn hóa thanh thiếu niên. Bưu thiếp sau đó sẽ được dùng để gửi kết
quả đăng ký về nhà cho bạn.
※Mỗi bưu thiếp chỉ được đăng ký một lớp. Một bưu thiếp đăng ký nhiều lớp là không hợp lệ
và sẽ không được tính.

★Những lớp học chưa tuyển đủ người sẽ nhận đăng ký qua điện thoại kể từ
ngày sau ngày hết hạn đăng ký★
Thắc mắc hoặc báo nghỉ học, liên hệ

☎

047 (344) 8556

○Giải đáp thắc mắc: Ngày thường 9:00~16:30 ○Báo nghỉ học: 8:00~21:00

