
LỚP TIẾNG NHẬT VĂN PHÒNG 
CHỦ ĐỀ: NHẬP MÔN KỸ NĂNG ĐIỆN THOẠI - 1 

(HỌC VIÊN CÓ THỂ CHỌN HỌC LỚP SÁNG HOẶC TỐI) 

Khái quát:  

Đây là khoá học học tập trung những kiến thức cơ bản về “Kỹ năng điện thoại” trong văn 
phòng. Ở khoá học này, học viên được học các kỹ năng “Trả lời điện thoại” bằng tiếng 
Nhật. Ngoài ra, học viên còn học được những kiến thức cơ bản về Business manner. 

Mục tiêu: 
1. Trang bị kiến thức cơ bản để có thể trả lời khi  
 nhận cuộc điện thoại đến và cách thức ứng xử 
 sơ đẳng nhất. 
2. Nắm được đặc trưng phát âm của tiếng Nhật. 
3. Hiểu biết về Business manner. 
 

Giáo trình: 『しごとの日本語 電話応対編』 
 Ngoài ra, còn có một số tài liệu tự soạn khác. 
Thời gian khoá học :  06, 11, 13, 18 & 20/01/2011 (5 buổi) 
  (tức học vào các ngày thứ ba & thứ năm hàng tuần) 
Giờ học   :  Lớp sáng: 09:00 ~ 10:30 (90 phút/buổi) 
   Lớp tối : 18:30 ~ 20:00 (90 phút/buổi) 
Địa điểm  : 15 Đường D5, Văn Thánh Bắc, Phường 25, Quận Bình Thạnh 
Đối tượng :  Những học viên đã học xong chương trình sơ cấp  
Giáo viên :  Cô Higuchi Shizue, Cô Cao Thị Khánh Nguyệt & Cô Nguyễn Thu Thủy 
Học phí :  300.000 đồng (Sinh viên, học sinh hệ chính quy: 240.000 đồng) 
Lệ phí thi xếp lớp : 20.000 đồng 
Ngày thi xếp lớp :  ● 27 tháng 12 (thứ 2) 18:00～  
   ● 28 tháng 12 (thứ 3) 18:00～ 
Đối tượng được miễn thi xếp lớp: những học viên đã theo học các Lớp Tiếng Nhật 
Văn phòng tại VJCC năm 2009 & 2010   

Hạn chót đăng k  ý: 17:00 ngày 24/12/2011 (thứ 6)  

Cách thức đăng k ý :  xin vui lòng liên lạc đăng ký  trực tiếp với tiếp tân VJCC hoặc  
 có thể gởi Phiếu đăng ký qua đường fax, email 

 

 
 Mọi chi tiết 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 


