
n Khái quát Khóa học

n Mục tiêu

n Đối tượng

n thời gian n học phí

n giáo trìnhn giảng viên

n Lệ phí & thời gian thi xếp Lớp

Lớp DỰ BỊ LuYện thi
nĂng LỰc nhẬt ngỮ n1, n2

1. Lớp dự bị luyện thi năng lực Nhật ngữ N1:
Những học viên đã đậu kỳ thi năng lực Nhật ngữ N2 hoặc có trình độ tiếng Nhật tương đương. 
2. Lớp dự bị luyện thi năng lực Nhật ngữ N2:
Những học viên đã đậu kỳ thi năng lực Nhật ngữ N3 hoặc có trình độ tiếng Nhật tương đương.

Đây là khóa học chuẩn bị nhằm hướng tới mục tiêu thi đậu kỳ thi năng lực Nhật ngữ N1, N2 được 
tổ chức vào tháng 12 năm 2011. Từ năm 2010 trở đi, nội dung kỳ thi này sẽ được thay đổi, vì thế, 
các bạn học tiếng Nhật chúng ta hãy cùng vượt qua thử thách để đậu kỳ thi năm 2011 nhé!

Trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản để có thể tham gia các khóa học “Luyện thi năng lực 
Nhật ngữ N1, N2” dự định khai giảng tại VJCC vào tháng 5 năm 2011.

Ngày 07/03 ~ 22/04/2011 (7 tuần lễ/21 buổi)
Từ 18:00 ~ 20:00 các tối thứ 2, 4 & thứ 6 hàng 
tuần 

● N1 耳から覚える日本語能力試験１級　文法トレーニング
● N2 耳から覚える日本語能力試験２級　文法トレーニング
●日本語能力試験N1・N２　４０日完成　試験に出る読解
●日本語能力試験N1・N２　２８日完成　試験に出る聴解
     và một số giáo trình khác.

1.100.000 đồng (giảm 20% cho học sinh, sinh 
viên hệ chính quy: 880.000 đồng)

Lệ phí thi:  20.000 VNĐ
Ngày thi: 
 ● Ngày 25 tháng 02 (thứ 6) từ 18:00 ~20:00
 ● Ngày 03 tháng 03 (thứ 5) từ 18:00 ~20:00

CHI  T IẾT X IN VUI  LÒNG LIÊN HỆ
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

Đội ngũ giảng viên người Việt nhiệt huyết, giàu 
kinh nghiệm:
• Thầy Trần Hữu Trí
• Thầy Võ Chính Trung
• Cô Nguyễn Thu Hương
• Cô Lê Thị Hải Anh
• Cô Dương Mỹ Phương
 với sự hỗ trợ của Cô Higuchi Shizue.

Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với tiếp tân VJCC hoặc gởi 
email, fax đến trước 17 giờ ngày 02 tháng 03 năm 2011 (thứ 4)
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