モンゴル語

Такизава Гакуэн цогцолбор Чиба мода
бизнес мэргэжлийн сургууль

2021 оны 4 сараас эхлэнэ！
БАГА БОЛОН ДУНД СУРГУУЛИЙН
СУРАГЧДАД ЗОРИУЛСАН ЯПОН ХЭЛНИЙ
КУРС СУРГАЛТЫН ТАНИЛЦУУЛАХ
УУЛЗАЛТ

Бид таны хүүхдэд Япон хэл сурахад туслана.

Онлайн танилцуулах уулзалтын хуваарь
①1-р сарын 29(Баасан)
②2-р сарын 3 (Лхагва)
③2-р сарын 13(Бямба)
④2-р сарын 25(Пүрэв)
Reservation

17：00～18:30
17：00～18:30
11：00～12：30
17：00～18:30

Please join the meeting

Available in English, Chinese, Persian
ち ば し わ か ば く に し つ が

ち

ば

せんもんがっこう

に ほ ん ご か

たん とう

の まる

み うら

千葉市若葉区西都賀3-18-5 千葉モードビジネス専門学校 日本語科 担当：野丸 / 三浦
TEL： 043-307-1813 E-MAIL: hs_nyuushi@takizawa.ac.jp

【Сургалтын талаар】
1. Сургалтын нэр: Японд оршин суугчдад зориулсан Япон хэлний сургалт
2. Түвшин : Анхан шат
3. Хэрэглэх сурах бичиг: 「たのしいがっこう」 болон бусад
http://www.kyoiku.metro.tokyo.jp/school/document/japanese /tanoshi_gakko_10.html
4. Хамрагдах хүн: Япон хэл сурах сонирхол,шаардлагатай байгаа Японд амьдарч буй
гадаадын харъяат иргэд, хүүхдүүд,сурагчид
5. Хугацаа: Тогтмол
6. Сургалтын хуваарь : -Долоо хоногт 3 удаагийн анги-1 сард 12 удаа -Долоо хоногт 2
удаагийн анги-1 сард 8 удаа
7. Хичээлийн цаг: 13:00～16:20
8. Сургалт явуулах хичээлийн байр: 264-0026 千葉県千葉市若葉区西都賀 3-18-5
9. Сургалтын төлбөр:
3 times a week
2 times a week
tuition fee

10,000 円

10,000 円

monthly fee

33,000 円

22,000 円

total initial cost

43,000 円

33,000 円

※Хоёр дахь сараас элсэлтийн хураамжийг хасаж тооцсон болно.
Мөн сурах бичгийн үнийг тусад нь тооцох болно.
10.Бүртгүүлэхдээ: Өргөдөл,оршин суугчийн үнэмлэх（сургууль хуулба рыг нь авна）
авчрах、 Сургалтын төлбөрийг заасан хугацаанд нь төлөх Долоо хоногт 3 удаа Долоо
хоногт 2 удаа Элсэлтийн хураамж 10,000 円 10,000 円 Хичээлийн төлбөр 33,000 円
22,000 円 Эхний удаад төлөх 43,000 円 33,000 円
11.Сургалтын төлбөр шилжүүлэх банкны данс: （１）ゆうちょ銀行 Шуудан банкнаас
шилжүүлэх бол: ゆうちょ銀行 [記号]１０５１０ [番号]３０４４２５７１ 学校法人
瀧澤学園 （２）Бусад банкнаас шилжүүлэх бол: ゆうちょ銀行 [店名]〇五八（読み
ゼロゴハチ） [店番]０５８ [預金種目]普通預金 [口座番号]３０４４２５７ 学校法
人 瀧澤学園
12.Холбоо барих хаяг, утас: 264-0026 千葉県千葉市若葉区西都賀 3-18-5 千葉モードビ
ジネス専門学校 担当：日本語科 野丸 info@takizawa.ac.jp TEL 043-307-1813
Хаяг:264-0026 千葉県千葉市若葉区西都賀 3-18-5 Чиба мода бизнес мэргэжлийн
сургууль Хариуцагч: Япон хэлний сургууль Номару багш info@takizawa.ac.jp TEL 043307-1813

