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Ưu đãi tham dự: 
Có thể sử dụng Thư viện VJCC miễn 
phí trong thời gian diễn ra khóa học

ĐỐI TƯỢNG

NỘI DUNG

THỜI GIAN

HỌC PHÍ
GIÁO VIÊN

Đây là khóa học sơ cấp đầu tiên mở tại VJCC-HCMC, dành cho những người yêu thích 
& bắt đầu làm quen với tiếng Nhật. Đặc biệt, sau khi học xong khóa học Sơ cấp 2 tại 
VJCC (đạt 160 giờ học tiếng Nhật), những học viên nào có nguyện vọng du học Nhật 
Bản sẽ được VJCC hỗ trợ làm hồ sơ giới thiệu đến học các trường Nhật ngữ danh tiếng.

Học thuộc 2 bảng chữ cái Hiragana và Katakana.
Học viên hiểu thêm về tiếng Nhật, có thể nghe và nói những mẫu câu giao tiếp đơn giản, 
giới thiệu về bản thân và gia đình.
Học viên có thể sử dụng miễn phí thư viện của VJCC trong thời gian đang tham gia khóa 
học để hiểu biết thêm về ngôn ngữ, đất nước, con người & văn hóa Nhật Bản

• Những người mới bắt đầu học làm quen với tiếng 
Nhật.
• Những người có nguyện vọng du học Nhật Bản.

Ngày 28/8 đến 29/11/2017 (14 tuần/40 buổi/80 giờ)
Từ 18:15 ~ 20:15 | Thứ 2 - 4 - 6 hàng tuần
Khai giảng: 18:15 ngày 28/8/2017 (thứ Hai)

2.300.000 đồng (giảm 20% cho sinh viên hệ 
chính quy độ tuổi từ 18-22: 1.840.000 đồng)
(*Học phí nêu trên đã bao gồm giáo trình 
nhưng không bao gồm phí gởi xe)

Lưu ý: 
∗ Sĩ số học viên giới hạn 25 học viên nên ưu tiên học viên 
đăng ký sớm

• Ms. Nguyễn Thị Ái Tiên
• Mr. Nguyễn Ngọc Minh
• Ms. Nguyễn Thị Thùy Tiên

GIÁO TRÌNH

Minna no Nihongo

Japanese
Course


