山梨日本語ボランティアの会(YNV)
Associação de Voluntários de Língua Japonesa de Yamanashi

◆Diretrizes à Realização de Suporte da Lingua Japonesa
◆ Revisado em junho 2020
1．Público Alvo：Estrangeiros residentes na Província de Yamanashi, que desejam
aprender a Lingua Japonesa.
2．Período de realização：O ano todo
3．Método de Realização
（a）Forma de estudo：Normalmente, as aulas serão particulares.
（b）Local de estudo：De acordo com a conversa, resolveremos o local da
realização das aulas.
＊Podendo ser, na casa do aluno, na casa de membros, local público, ou outros.

（c）Horário de estudo: 1 vez por semana, 90 minutos de aula.
（d）Material: O material à ser usado, será decidido após consulta, dependendo
do objetivo e histórico de estudo do aluno.
（e）Valor da aula: 1.000 ienes por aula.
( f ) Em caso de solicitação desta organização, ou grupo de professores:
Conforme consulta prévia decidiremos o valor de taxas para professores e
despesas com transporte.
4．Método de Inscrição: Favor círcular o idioma em que solicita o formulário (INGLÊS ・
CHINÊS・COREANO・VIATNAMITA・ESPANHOL・PORTUGUÊS）, circule também a alternativa (a) ou

(b) local que está fazendo a inscrição.
（a）ASSOCIAÇÃO DE VOLUNTÁRIOS DE LINGUA JAPONESA DE YAMANASHI (YNV)
E-mail

ynv_office@yahoo.co.jp

(b) (Repartição Pública)ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DE YAMANASHI
Endereço：Kofu shi Iida 2－2－3

℡：055-228-5419

FAX : 055-228-5473

＊Para prévia de reuniões, pode se usar sala de espera, 1º andar e 2º
podendo ser providenciado cadeiras.

andar,

Formulário de Inscrição
受 講 申 込 用 紙
ano 年

Data de inscrição 申込：

氏名
Nome
連絡先
Meios de contato

Mas. Fem.
・Endereço 住所

Idade
（

dia 日

出身地 Local de nascimento

年齢

男 ・ 女

mês 月

（

）

）

〒

・TEL
・e-mail/ Celular 携帯メール
・Nome da Firma Empregadora (Profissão)職場（職業）

受講地区
Local de
Realização da
Aula
受講曜日
Dia da aula

・KOFU-SHI
・NIRASAKI-SHI

・CHUO-SHI

・FUEFUKI-SHI

・HOKUTO-SHI

（a）Qualquer dia da semana

・MINAMI ALPS- SHI ・KAISHI-SHI
） ＊Circule a região desejada

・OUTROS（

/（b）SEG.

TER.

QUA.

QUI.

SEX.

SÁB. DOM.

＊Circule o dia da semana que deseja.
（a）Posso me adaptar de acordo com o horário resolvido pelo professor.
時間帯
Horário

Nível de Japonês
＊Círcule o
número
correspondente

（b）1º horário que gostaria, das

manhã/tarde

：

～às

manhã/tarde

：

（c）2º horário que gostaria, das manhã/tarde

：

～às

manhã/tarde

：

・話す CONVERSAÇÃO： 5（Consigo falar sem restrições）・・4・・3（Consigo me comunicar no dia
a dia）・・2（Somente a nívelde saudação）・・1(Praticamente não falo）
・聞く COMPREENSÃO DA FALA： 5（Compreendo mais de 90%）
・・4・・3（Compreendo conversas
do dia a dia）・・2（Compreendo a nível de saudação)・・1（Praticamente não compreendo）
・読む LEITURA： 5（Leio a nível de ler jornais）・・4・・3・・2（Leio hiragana e Katakana）・・1
（Praticamente não leio）
・書く ESCRITA： 5（Escrevo usando o Kanji sem restrições）
・・4・・3（Escrevo um pouco de Kanji）
・・
2（Escrevo o Hiragana e Katakana）・・1（Praticamente não escrevo）

交通手段
Meio de
transporte que
utiliza
Observações

Carro・Moto ・Bicicleta ・Trem ・Ônibus ・A pé
＊Círcule o meio que é possível você utilizar.

