
「日本文化・日本事情」 

概要： 

日本文化・日本事情について、ビデオ、新聞、文章等々の様々な資料を視聴し、読み、理

解した上で、ベトナムの文化・事情との比較検討をします。デイスカッションや発表を通

して、より高度の中・上級レベルの表現力、理解力を身につけることができます。 

使用教材： 

「日本を話そう」Japan Times 

「日本社会探検」 

「過渡期の「日本」を考える」他 

日時： 

2011 年 3 月２１日（月）~４月２０日（水） 

18:00～20:00 (1 回 120 分) 全 10 回  

場所：VJCC-HCMC  15, D5 Road, Van Thanh Bac, Ward 25, Binh Thanh Dist. 

対象：中級レベル以上 

教師： Ms. Higuchi Shizue, Ms. Nguyen Hong Thu 

受講費：800,000 ドン（学生 20％OFF→640,000 ドン） 

※ 3 月 14 日 (月) 17 時までにお申し込みください。 

 
 
 
 
 
 

 

VJCC-HCMC                    担当：Phong 

住所 : 15, D5 Road, Van Thanh Bac, Ward 25, Binh Thanh Dist.

電話番号 : 08-3512.2151                   Fax：08-3512.2150 

E-mail : vjcchcmcjc@gmail.com 



THÔNG BÁO CHIÊU SINH KHÓA 

“HỌC TIẾNG NHẬT  
QUA THỜI SỰ & VĂN HÓA NHẬT BẢN” 

Khái quát:  

Đây là khoá học nhằm nâng cao khả năng tiếp thu, khả năng diễn đạt của học viên ở trình 
độ trung, cao cấp thông qua việc đọc nhiều tài liệu văn bản, báo chí & xem phim video, các 
bản tin thời sự hàng ngày về tình hình & văn hóa Nhật Bản. Từ đó, học viên có thể liên 
tưởng so sánh với tình hình & văn hóa của Việt Nam. 

Giáo trình: 

「日本を話そう」Japan Times 

「日本社会探検」 

「過渡期の「日本」を考える」 

và một số tài liệu tự soạn khác.  

Thời gian khoá học :  21/3 đến 20/4/2011 (10 buổi) 

  (các ngày thứ 2 & thứ 4 hàng tuần) 

Giờ học :  18:00 đến 20:00 (120 phút/buổi) 

Địa điểm  : 15 Đường D5, Văn Thánh Bắc, Phường 25, Quận Bình Thạnh 

Đối tượng :  Học viên có trình độ Nhật ngữ trung cấp trở lên 

Giảng viên :  Ms. Higuchi Shizue, Ms. Nguyễn Hồng Thư 

Học phí :  800.000 đồng (Sinh viên, học sinh hệ chính quy giảm 20%: 640.000 đồng) 

Ngày thi xếp lớp : 18:00 ~ 20:00 ngày 15/3/2011 (thứ 3) 

Lệ phí thi :  20.000 đồng 

Các đối tượng được miễn thi xếp lớp :  Học viên cũ của Trung tâm đã từng học qua 

các Lớp Luyện thi NLNN N1, N2 (hoặc cấp 1, cấp 2 cũ), Lớp luyện Nghe-Đọc hiểu trình độ 

trung cao cấp. 
Hạn chót đăng k  ý: 17:00 ngày 14/3/2011 (thứ 2)  

Cách thức đăng k ý : đăng ký  trực tiếp với tiếp tân VJCC hoặc có thể gởi Phiếu đăng ký 
qua đường fax, email. 

  Mọi chi tiết về khóa học xin vui lòng liên hệ:          Mr. Lê Uy Phong 
 TRUNG TÂM HỢP TÁC NGUỒN NHÂN LỰC VN – NB (VJCC-HCMC) 
 15 Đường D5, Khu Văn Thánh Bắc, Phường 25, Q. Bình Thạnh, TP. HCM 
 Điện thoại : 08-3512.2151            ●           Fax: 08-3512.2150  
 Email: vjcchcmcjc@gmail.com


