LỚP LUYỆN THI

NĂNG LỰC NHẬT NGỮ N1 & N2 - THÁNG 5
(Chuẩn bị cho kỳ thi vào tháng 12/2014)

khái quát

thời gian

Đây là khóa học chuẩn bị nhằm hướng tới mục tiêu thi đậu
kỳ thi năng lực tiếng Nhật N1, N2 được tổ chức vào tháng 12
năm 2014. Chương trình khóa học thiết kế nhằm trang bị cho
học viên những kỹ năng và kiến thức về Nghe, Đọc hiểu, Ngữ
pháp, Từ vựng với đội ngũ giảng viên người Nhật - Việt giàu
kinh nghiệm.

Từ ngày 5/5 ~ 20/6/2014
Giờ học : 18:15 ~ 20:15
Các tối thứ 2, thứ 4 & thứ 6 hàng tuần
Khai giảng: 18:15 ngày 5/5/2014 (thứ 2)

học phí
đối tượng

1.300.000 đồng (giảm giá cho học sinh, sinh viên

1. Lớp Luyện thi năng lực tiếng Nhật N1:
Những học viên có trình độ tiếng Nhật tương đương N2
(cấp 2).
2. Lớp Luyện thi năng lực tiếng Nhật N2:
Những học viên có trình độ tiếng Nhật tương đương N3.

giáo trình
• 新基準対応 パターンで学ぶ 日本語能力試験 N1「文字・語彙編」
（Jリサーチ出版）
• 耳から覚える文法トレーニングＮ1（アルク）
• 新完全マスター聴解 日本語能力試験N1（スリーエーネットワーク）
• 日本語能力試験N1 N2試験に出る聴解 28日完成（桐原書店）
• 日本語能力試験N1・N2試験に出る読解 40日完成（桐原書店）
• 新完全マスター聴解 日本語能力試験N2（スリーエーネットワーク）
• 日本語能力試験N1・N2試験に出る漢字と語彙 50日完成（桐原書店）
• パータン別徹底ドリル 日本語能力試験N2 (アルク)

hệ chính quy độ tuổi từ 18 đến 22: 1.040.000 đồng)

giảng viên
Mr. Võ Chính Trung, Ms. Semba Chie
Mr.Trần Hữu Trí

thi xếp lớp
• Lệ phí: 20.000 đồng
• Ngày thi: 28/04/2014 (thứ 2) 18:00 ~ 20:00
		
29/04/2014 (thứ 3) 18:00 ~ 20:00

và một số giáo trình khác

Miễn thi xếp lớp:
Những học viên đã theo học các “Lớp luyện thi năng lực Nhật ngữ N1, N2” tại VJCC trong các năm
2011, 2012 & 2013 được bảo lưu kết quả thi xếp lớp trước đây để làm cơ sở xét tuyển vào học khóa
này (với điều kiện học viên phải đăng ký học trước ngày hết hạn đăng ký).

※ Xin vui lòng liên hệ đăng ký trực tiếp với tiếp tân VJCC hoặc gởi Phiếu đăng ký
qua địa chỉ E-mail hay fax đến cho chúng tôi trước: 17 giờ ngày 25 tháng 4 năm 2014 (thứ 6)
CHI TIẾT XIN V U I L Ò NG LIÊN H Ệ
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Số 15, D5 Văn Thánh Bắc, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
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