
 
Khai giaûng caùc khoùa hoïc  

Luyeän thi naêng löïc tieáng Nhaät N1 & N2  
Khái quát về khóa học: 
 Đây là khóa học chuẩn bị nhằm hướng tới mục tiêu thi đậu kỳ thi năng lực tiếng Nhật N1, N2 được 
tổ chức vào tháng 12 năm 2010. Đây là khóa luyện thi cuối cùng trong năm 2010 nhằm trang bị cho 
học viên những kỹ năng và kiến thức về Nghe, Đọc hiểu, Ngữ pháp, Từ vựng dưới dạng các đề thi 
mẫu với đội ngũ giảng viên người Việt giàu kinh nghiệm. 
Thời gian :  4/10 ~ 26/11/2010 (8 tuần lễ/24 buổi) 
  Giờ học  : từ 18:00 ~ 20:00 các tối thứ 2, thứ 4 & thứ 6 hàng tuần 
  Khai giảng: 18:00 ngày 4/10/2010 (thứ 2)  
Đối tượng : 1. Lớp Luyện thi năng lực tiếng Nhật N1: 
  Những học viên có trình độ tiếng Nhật tương đương N2 (cấp 2).  

 2. Lớp Luyện thi năng lực tiếng Nhật N2: 
  Những học viên có trình độ tiếng Nhật tương đương N3. 
Giảng viên : Mr. Trần Hữu Trí, Mr. Võ Chính Trung, Nguyễn Thu Hương 
  Ms. Dương Mỹ Phương, Ms. Lê Thị Hải Anh... 
Giáo trình :  
 Ｎ1: ● 合格できる日本語能力試験Ｎ1(アルク) 
  ● 新試験対応 日本語能力試験Ｎ1予想問題集（国書刊行会） 
  ● 日本語能力試験 模試と対策Ｎ1(アスク) 
 Ｎ2: ● Ｕ－ＣＡＮの日本語能力試験Ｎ２予想問題集 

 ● 合格できる日本語能力試験Ｎ２(アルク) 
  ● 日本語能力試験 模試と対策Ｎ２(アスク) và nhiều giáo trình khác  

Học phí :  1.200.000 đồng (giảm 20% cho học sinh, sinh viên hệ chính quy: 960.000 đồng) 

 ※  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 22 tháng 9 năm 2010 (thứ 4) 

 
 

Thi xếp lớp :  20.000 đồng  
 Thời gian thi xếp lớp: ●Ngày 22 tháng 9 (thứ 4) từ 18:00 ~ 20:00 
  ●Ngày 23 tháng 9 (thứ 5) từ 18:00 ~ 20:00 
Miễn thi xếp lớp: Những học viên đã theo học “Lớp dự bị luyện thi năng lực N1, N2” khóa tháng 
3, tháng 5 & tháng 8/2010; “Lớp Luyện Nghe & Đọc hiểu trình độ Trung cao cấp” khóa tháng 1 
& tháng 3/2010 tại VJCC sẽ được bảo lưu kết quả thi xếp lớp trước đây để làm cơ sở xét tuyển 
vào học khóa này (với điều kiện học viên phải đăng ký học trước ngày hết hạn đăng ký).  

VJCC-HCMC     ✪   Liên hệ: Mr. Lê Uy Phong 
15 Đường D5, Văn Thánh Bắc, P. 25, Q. Bình Thạnh 
Điện thoại: 08-3512.2151     Fax: 08-3512.2150 

E-mail: vjcchcmcjc@gmail.com


