
  

 

Khái quát về khóa học: 
Đây là khóa học tập trung trong 3 tuần, dành cho những người còn hạn chế khả năng “Nghe” & “Đọc hiểu” 
tiếng Nhật. 

Mục tiêu :  
[Đọc hiểu]  Luyện khả năng đọc nhanh nhiều thể văn tiếng Nhật  
 Rèn kỹ năng dự đoán, suy đoán nội dung, rất cần thiết trong đọc hiểu 
 Cảm nhận được sự thú vị của việc đọc thông qua tài liệu thực tế. 
 [Nghe]  Trang bị cho học viên những kỹ năng cần thiết trong nghe hiểu. 
  Biết thêm nhiều từ ngữ, cách nói để có thể nâng cao khả năng tiếng Nhật tổng hợp, cao 
hơn mức độ hội thoại hàng ngày. 
  Cảm nhận được sự thú vị của việc nghe thông qua tài liệu thực tế. 

Thời gian :  05 ~ 21/01/2011 (8 buổi) 
  Thời gian học : 18:00 ~ 20:00 các ngày thứ 2, 4 & thứ 6 hàng tuần 
  Khai giảng : 18:00 ngày 05/01/2011 (thứ 4)  

Đối tượng : Những học viên có trình độ tiếng Nhật tương đương Nhật ngữ cấp 2.  
    Chúng tôi sẽ căn cứ vào kết quả thi xếp lớp để lựa chọn đủ sĩ số trong trường hợp có quá 
nhiều người đăng ký.   

Số lượng  :  25 người 

Giảng viên: Ms. Higuchi Shizue, Ms. Cao Thị Khánh Nguyệt, Cô Nguyễn Hồng Thư 

Giáo trình : ｢中・上級者のための速読の日本語｣ 
      「レベル別日本語多読ライブラリー」 

 ｢中上級日本語音声教材 毎日の聞き取り Plus40｣…và các tài liệu thực tế khác (tiểu thuyết) 

Học phí : 700.000 đồng (giảm 20% cho học sinh, sinh viên hệ chính quy: 560.000 đồng) 

Thi xếp lớp :  Lệ phí thi : 20.000 đồng 
     Ngày thi : ●28/12/2010 (thứ 3) 18:00 ~ 20:00  
      ●29/12/2010 (thứ 4) 18:00 ~ 20:00 
Đối tượng được miễn thi xếp lớp: những học viên đã theo học các Lớp luyện thi năng lực Nhật ngữ 
N1, N2 tại VJCC năm 2010 

※ Vui lòng đăng ký qua điện thoại, fax hoặc email trước 17 giờ ngày 24 tháng 12 năm 2010 (thứ 6) 
 

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:                   Mr. Lê Uy Phong
TRUNG TÂM HỢP TÁC NGUỒN NHÂN LỰC VIỆT NAM – NHẬT BẢN (VJCC) 
15 D5, Khu Văn Thánh Bắc, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh 
Tel: 08-3512.2151                                           Fax: 08-3512.2150 

E-mail: vjcchcmcjc@gmail.com 


