
 
 

PHIẾU ĐĂNG KÝ 
Khoá học Biên – Phiên dịch Nhật ngữ Thương mại  1 

Khai giảng 10/3/2012 
Các anh/chị học viên vui lòng yêu cầu tiếp tân của VJCC cung cấp đầy đủ thông tin trước khi đăng ký.  

1. Họ tên (tiếng Việt có dấu): 

2. Ngày sinh:                                                         Nam   Nữ 

3. Địa chỉ liên lạc: 

4. Điện thoại:                                                       Di động: 

5. Email: (xin nhất thiết ghi rõ email để tiện cho việc thông báo kết quả thi xếp lớp) 
 

 
6. Ngày đăng ký thi xếp lớp: (xin đánh dấu  vào ô bạn chọn, mỗi thí sinh chỉ thi xếp lớp 1 lần) 

  5/3  (Thứ 2)     18:00 ~ 20:00         6/3  (Thứ 3)    18:00 ~ 20:00 
 

7. Xin ghi đầy đủ thông tin vào các ô sau: 

 Nếu bạn đang là sinh viên, xin cho biết:  Nếu bạn đã đi làm, xin cho biết: 
 
Tên trường/khoa đang học: 
 
Hiện đang là sinh viên năm thứ:  

 
Tên công ty bạn đang làm việc: 

Bạn học tiếng Nhật từ lúc nào? Tuần bao nhiêu giờ? 
 

 
Bạn học tiếng Nhật từ lúc nào? Tuần bao nhiêu giờ? 

Thời  gian tốt nghiệp dự định 
 

 

Công việc hàng ngày của bạn có sử dụng tiếng Nhật 
không? 
 

8. Đã tham dự các kỳ thi năng lực tiếng Nhật:   Đậu cấp _____ năm _______ điểm: ________ 
  Không đậu cấp _____ năm _______ điểm: ________ 

9.  Vui lòng cho biết bạn biết thông tin về khoá học này từ đâu? (xin khoanh tròn vào ô bạn chọn) 
  a. Email gởi từ VJCC                                     b. Tại VJCC (poster)                   c. Nghe từ đồng nghiệp ở công ty 
  d. Qua bạn bè                                                  e. Từ nguồn khác (xin ghi rõ):    

 

 Xin vui lòng đọc kỹ nội dung cam kết  dưới đây  &  đánh dấu  vào ô vuông  đầu dòng  trước khi ký tên. 
   Tôi đã đọc kỹ nội dung giới thiệu về khóa học này & chấp nhận quy định của Trung tâm VJCC:  
  Học phí đã đóng sẽ không được bảo lưu,  hoàn lại hay chuyển đổi cho người khác vì bất kỳ lý do gì. 

Ngày đăng ký:        /       /2012 
(Xin ký và ghi rõ họ tên) 

     Số biên lai:                                              .   
                   
  


