
LỚP LUYỆN THI CẤP TỐC
   NĂNG LỰC NHẬT NGỮ N3

CHO KỲ THI THÁNG 7/2015
khái  quát

nội  dung đối  tượng

giáo trình

Japanese
Course

rẤt hÂn hẠnh đượC đÓn tiẾP CáC BẠn thAM giA KhÓA hỌC

- Ôn tập nội dung chương trình luyện thi N3 thông qua các 
bài luyện tập tổng hợp.
- Rèn luyện kỹ năng làm bài thi thông qua các đề thi thử.

Những người có trình độ Nhật ngữ sơ cấp & có 
ý định tham gia kỳ thi năng lực Nhật ngữ N3 vào 
tháng 7/2015

thời  giAn

hỌC Phí

giảng viên

Từ ngày 10/3 ~ 20/6/2015 (14 tuần/42 buổi/84 giờ)
Giờ học  : 18:15 ~ 20:15 
Các tối thứ Ba, thứ Năm & thứ Bảy hàng tuần
Khai giảng: 18:15 ngày 10/3/2015 (thứ Ba) 

2.600.000 đồng (giảm 20% cho học sinh, sinh viên 
hệ chính quy độ tuổi 18~22: 2.080.000 đồng)

Ms. Nguyễn Thị Ái Tiên
• Giảng viên bộ môn tiếng Nhật tại Trường ĐH Ngoại Thương CS2.
• Tiến sĩ Ngôn ngữ văn hóa Nhật Bản Đại học Osaka (Nhật Bản).

Ms. Cao Thị Phương Thảo
• Giảng viên tiếng Nhật gần 10 năm kinh nghiệm tại các trường ĐH như: ĐH Sư phạm, ĐH KHXH 

& NV, ĐH Mở Tp.HCM...
Mr. Vạn Thanh Liêm

• Giáo viên tiếng Nhật nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Nhật đàm thoại, luyện thi năng lực 
Nhật ngữ, tiếng Nhật Thương mại tại các trường Nhật ngữ & công ty.

trung tÂM hợP táC nguỒn nhÂn LỰC viỆt nAM - nhẬt Bản
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: 08-3512 2151 - Fax: 08-3512 2150

Emai: vjcchcmcjc@gmail.com

Chi  t iẾt X in vui  LÒng Liên hỆ

•	耳から覚える文法トレーニングＮ3（アルク）
•	N3読解スピードマスター（Jリサーチ出版）
•	N3語彙スピードマスター（Jリサーチ出版）
•	N3聴解スピードマスター（Jリサーチ出版）
•	実力アップ！Ｎ3読む（ユニコム）
•	実力アップ！Ｎ3聞く（ユニコム）
•	直前対策Ｎ3文字・語彙･文法（国書刊行会）
•	公式問題集Ｎ3　(凡人社)
•	日本語能力試験スーパー模試N3（ASK)
•	日本語総まとめN3聴解（ASK)
và nhiều giáo trình được cập nhật mới nhất.

Đây là khóa học chuẩn bị nhằm hướng tới mục tiêu thi đậu kỳ thi năng lực tiếng Nhật N3 được tổ chức vào tháng 
7 năm 2015. Với đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm và chuyên môn cao, chương trình không chỉ tập trung ôn tập 
kiến thức tổng hợp mà còn đưa vào rất nhiều đề thi thử để học viên thử sức mình. 

※ 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 2 tháng 3 năm 2015 (thứ Hai)

Miễn thi xếp lớp


