khai giảng khóa học

LỚP DỰ BỊ LUYỆN THI

NĂNG LỰC NHẬT NGỮ
N1&N2

KHÁI QUÁT KHÓA HỌC

MỤC TIÊU

Đây là khóa học chuẩn bị nhằm hướng tới mục
tiêu thi đậu kỳ thi năng lực Nhật ngữ N1, N2
được tổ chức vào tháng 12 năm 2018.
THỜI GIAN

Trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản để có thể tham
gia các “Khóa học luyện thi năng lực Nhật ngữ N1, N2” dự định
khai giảng tại VJCC vào tháng 5 năm 2018.
ĐỐI TƯỢNG

Từ ngày 12/3/2018 đến ngày 16/5/2018
(27 buổi/ 54 giờ)
Giờ học : từ 18:15 ~ 20:15 các tối thứ 2,
		
thứ 4 & thứ 6 hàng tuần
Khai giảng: 18:15 ngày 12/3/2018 (thứ 2)
GIẢNG VIÊN

1. Lớp dự bị luyện thi năng lực Nhật ngữ N1:
• Những học viên đã đậu kỳ thi năng lực Nhật ngữ N2
hoặc có trình độ tiếng Nhật tương đương.
2. Lớp dự bị luyện thi năng lực Nhật ngữ N2:
• Những học viên đã đậu kỳ thi năng lực Nhật ngữ N3
hoặc có trình độ tiếng Nhật tương đương.

- Đã được đào tạo về phương pháp giảng dạy tiếng Nhật tại Nhật Bản.
- Có kinh nghiệm giảng dạy Lớp Luyện thi năng lực Nhật ngữ.
- Nhiệt huyết và có tinh thần trách nhiệm.
● Lớp N1: Thầy Trần Hữu Trí, Thầy Phạm Trọng Khanh, Thầy Võ Chính Trung
● Lớp N2: Cô Nguyễn Thị Ái Tiên, Thầy Võ Chính Trung, Thầy Trần Hữu Trí
GIÁO TRÌNH

Ｎ1:

Lưu ý: Do Trung tâm VJCC
nghỉ Tết Nguyên đán từ ngày
12/02 (27/12 năm Đinh Dậu)
đến hết ngày 23/02/2018 (8/01
năm Mậu Tuất) nên không nhận
giải đáp qua điện thoại, xin vui
lòng gởi qua fax hoặc email. Tất
cả các thắc mắc vui lòng gởi đến
Trung tâm VJCC qua fax & email
trong khoảng thời gian nêu trên,
chúng tôi sẽ phản hồi từ ngày
26/02/2018 (thứ 2). Rất mong
Quý học viên thông cảm.

耳から覚える日本語能力試験 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）
パターンで学ぶ日本語能力試験 N1文字語彙（Jリサーチ）
日本語能力試験Ｎ１・Ｎ２ 試験に出る読解 40日完成 （桐原書店）
Ｎ2: 耳から覚える日本語能力試験 文法トレーニングN2（アルク）
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）
新完全マスター読解 日本語能力試験N2（スリーエーネットワーク）
新基準対応 日本語総まとめ問題集「文字・語彙編」（アルク）
và nhiều giáo trình khác
THI XẾP LỚP
HỌC PHÍ
Lệ phí thi : 50.000 VNĐ
Lớp N1: 2.400.000 đồng
Thời gian : ● Ngày 6 tháng 3 (thứ 3) từ 18:00 ~20:00
Lớp N2: 2.200.000 đồng
● Ngày 7 tháng 3 (thứ 4) từ 18:00 ~20:00
(giảm 20% cho học sinh, sinh viên hệ chính quy trong
Miễn thi xếp lớp:
độ tuổi 18 - 22)
• Lớp N1: Học viên có bằng N2
(* Học phí trên đã bao gồm tài liệu nhưng không bao
• Lớp N2: Học viên có bằng N3
gồm phí gửi xe)
• Học viên cũ của VJCC từ năm 2013 ~ 2017
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 6 tháng 03 năm 2018 (thứ 3)

CHI TIẾT XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ
PHÂN VIỆN PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC VIỆT NAM - NHẬT BẢN (VJCC-HCMC)
Số 15, D5 Văn Thánh Bắc, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Japanese
Course

Mr. Lê Uy Phong - Bộ phận khóa học tiếng Nhật

Điện thoại: 08-3512 2151 - Fax: 08-3512 2150
Emai: vjcchcmcjc@gmail.com
Web: www.vjcchcmc.org.vn

