ウクライナの子供たちへの
語学支援
MathMathGoodは日本に避難してきたウクライナの子供たちを支援いたします。
本プロジェクトは避難民の子供たちにウクライナ語の文化、および語学の教育を施し、
将来祖国に帰国したときまでに必要最低限の語学力と文化への知識をつけていただくことが
目標です。現在は幼稚園生から小学６年生のお子様を募集しております。
授業は完全無償のオンラインでご提供し、ウクライナ人の講師が丁寧に指導いたします。
本プロジェクトは日本財団との協力で実施されます。
実施日 ：２０２２年９月から２０２３年３月まで
実施時間：週末、または平日の夕方
対象者 ：ウクライナから避難した幼稚園～小学生高学年のお子様
講座内容：ウクライナ国語、文法など
受講料 ：無料
授業形式：オンライン（Zoomなどソフトウエアを使用します）

講座のお申し込みは4ページ目へお進みください。

使用する教材の一例

詳細については下記宛先にご連絡ください。↓
特定非営利活動法人 数学・科学技術推進協会
MAIL: math@mathmathgood.com

MathMathGood

Мовна підтримка
українських дітей
Підтримує українських дітей, які церез воєнні дії в Україні, тимцасово евакуювалися до Японії.
Мета чього проєкту - навцити та надати достатній обсяг знань дітям з таких предметів як,
Українська мова та Українська література.
Для того, щоб у майбутньому чі діти повернувшись до України мали змогу продовжити навцання.
Наразі ми відкриті для дітей віком від 6 до 12 років ( підготовца група до школи - 6 клас)
Уроки абсолютно безкоштовні та проводитимуться у онлайн формі вцителем з України.
Цей проект розпоцато у співпрачі з Фондом Nippon.
Дата впровадження : З вересня 2022 року по березень 2023 року
Час реалізачії
: вихідні, або вецір буднього дня
Орієнтована аудиторія: дитяций садок~6 клас, евакуйований з України
Зміст курсу
: українська мова, граматика тощо
Вартість курсу
: немає
Тип курсу
: онлайн (потрібне програмне забезпецення Zoom)

Будь ласка, перейдіть до сторінки 4, щоб подати заявку на заняття.

Приклад підруцника

Якщо у вас виникли запитання, зв’яжіться з нами, щоб дізнатися більше ↓
NPO Science and Technology promotion association MathMathGood
MAIL: math@mathmathgood.com

Language support for
children of Ukraine
MathMathGood supports Ukrainian children who evacuated to Japan.
Our goal for this project is to educate and provide a sufficient amount of knowledge of
Ukrainian literature and culture when these children return to their homeland in the future.
We are currently open for kindergarteners to 6th grade students.
The lessons are online and totally free, and will be taught by Ukrainian teachers.
This project is founded by the Nippon Foundation.
Implementation date: From September 2022 to March 2023
Implementation time: Weekends, or weekday evenings
Intended audience : Kindergarten~6th grade, evacuated from Ukraine
Course content
: Ukrainian language, grammar, etc.
Course fee
: None
Course type
: Online (Zoom online software is required)

Please proceed to page 4 to apply for courses.

Textbook examples

If you have any questions, contact us for more details↓
NPO Science and Technology promotion association MathMathGood
MAIL: math@mathmathgood.com

講座申込書
Форма заявки
Application
form
受講希望者のお名前
Ім'я заявника
Applicant name

生年月日
Дата народження
Birthdate
連絡先
Контактна адреса
Contacts
住所
Aдреса
Address

このフォームを送信することができないのであれば、
当法人のメールに下記の情報を記入したメールをお送りください。
Якщо ви не можете надіслати цю форму,
надішліть нам електронний лист із наведеною нижче інформацією.
If you are unable to submit this form,
please send us an email with the following information.
→ math@mathmathgood.com

Українська назва

English name

1.
2.
3.
Y

/ M / D

保護者のお名前
Iм'я опікуна
Name of guardian

Eлектронна адреса

/

Українська назва
(Не обов'язковий)

Hомер телефону

Адреса в Японії

上記の情報を申請者との連絡以外の目的に使用することはありません。
Ми не будемо використовувати наведену вище інформацію для інших цілей, окрім зв’язку із заявниками.
We will not use your written information above for purposes other then sending details of the project.

