THÔNG BÁO KHAI GIẢNG KHÓA HỌC

BIÊN – PHIÊN DỊCH
NHẬT NGỮ THƯƠNG MẠI - 1
(NHẬP MÔN)
KHÁI QUÁT

Giúp học viên hiểu những kiến thức căn bản về dịch thuật trong tiếng Nhật, để từ đó có thể tham gia những
khóa biên - phiên dịch nâng cao tiếp theo, chia theo từng chủ đề trong nhiều bối cảnh khác nhau.
MỤC ĐÍCH

Luyện tập các kỹ năng cần thiết cho những người
làm công việc biên – phiên dịch tại công ty.
02/3 ~ 24/3/2019

THỜI GIAN

Giờ học: 8:30 ~ 11:30 (3 tiếng)
Các ngày thứ 7, chủ nhật hàng tuần, cụ thể:
02, 03, 09, 10, 16, 17, 23& 24/3/2019
Tổng cộng: 8 buổi/24 giờ/khóa
HỌC PHÍ

2.200.000 đồng (Sinh viên hệ chính quy
tuổi 18-22 giảm 20%: 1.760.000 đồng)
THI XẾP LỚP

● 27/2 (Thứ Tư) 18:00 ~ 19:00
● 28/2 (Thứ Năm) 18:00 ~ 19:00
 Lệ phí thi: 50.000 đồng
* Miễn thi xếp lớp cho học viên đã có bằng N1 & N2

ĐỐI TƯỢNG

- Những người muốn trở thành biên dịch, phiên dịch
viên chuyên nghiệp.
- Những người đang làm công việc liên quan đến lĩnh
vực biên – phiên dịch tiếng Nhật.
- Học viên có trình độ Nhật ngữ N2 hoặc tương đương
trở lên.

Lưu ý: Do VJCC nghỉ Tết Nguyên đán 2019
từ ngày 28/01 (23/12 năm Mậu Tuất) đến hết
ngày 10/02/2019 (06/01 năm Kỷ Hợi) 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 VJCC qua fax & email
trong khoảng thời gian nêu trên, chúng tôi sẽ
phản hồi từ ngày 11/02/2019 (thứ 2). Rất mong
Quý học viên thông cảm.

GIẢNG VIÊN

Th.S VÕ THỊ MAI HƯƠNG
● Du học Nhật Bản từ 1998 đến 2005
● Nguyên trưởng khoa tiếng Nhật trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng.
● Nguyên trưởng đại diện WDB Co., Ltd tại Việt Nam.
● Biên - Phiên dịch viên cao cấp cho các cơ quan, tổ chức của Việt Nam & Nhật Bản.
● Hiện tại đang làm Marketing Manager cho Công ty Phần mềm Quantic.
Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với tiếp tân hoặc gởi email, fax đến VJCC trước:
17 giờ 30 ngày 27 tháng 02 năm 2019 (thứ Tư)

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

Điện thoại: 028-3512 2151 - Fax: 028-3512 2150
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Emai: vjcchcmcjc@gmail.com
Web: www.vjcchcmc.org.vn

