
LỚP LUYỆN NGHE & 
ĐỌC HIỂU TRÌNH ĐỘ 
TRUNG CAO CẤP - 1

[Đọc hiểu] 
• Luyện khả năng có thể đọc nhanh nhiều thể văn tiếng 

Nhật 
• Rèn kỹ năng dự đoán, suy đoán nội dung, rất cần thiết 

trong đọc hiểu

[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.

Mục tiêu thời  gian

học phí

giảng viên

thi  xếp lớp
đối  tượng

giáo trình

Japanese
Course rẤt hÂn hẠnh được đÓn tiếp các BẠn thaM gia KhÓa học

• Những học viên có trình độ tiếng Nhật tương đương 
N2 (2級) trở lên

•	 06/04/2012	~	25/04/2012 (3 tuần lễ/9 buổi)
• Thời gian học từ 18:15 ~ 20:15 các tối thứ 2, 

thứ 4 & thứ 6 hàng tuần
• Khai giảng: 18:15 ngày 06/04/2012 (thứ 6)

•	 500.000	đồng (giảm 20% cho học sinh, sinh viên 
hệ chính quy: 400.000 đồng)

• Cô Semba Chie
• Thầy Võ Chính Trung 
• Cô Nguyễn Thị Thu Hằng.

• Lệ phí: 20.000 đồng
• Ngày thi:  03/04/2012 (thứ 3) 18:00 ~ 20:00
  04/04/2010 (thứ 4) 18:00 ~ 20:00
• Miễn thi xếp lớp: những học viên đã theo học 

các khóa luyện thi N1 & N2 năm 2010, 2011 
tại VJCC

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

chi  t iết x in vui  lÒng liên hỆ

•	 「中・上級者のための速読の日本語」
•	 「中上級日本語音声教材　毎日の聞き取りPlus	40」
•	 và	một	số	giáo	trình	khác

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

※ Hạn chót đăng ký: 17 giờ ngày 30 tháng 03 năm 2012 (thứ 6)

Phương	thức	đăng	ký:  
※ Đăng ký trực tiếp hoặc điện thoại đến Bộ phận tiếp tân VJCC 
※ Gởi Phiếu đăng ký qua đường fax hoặc email


