
Thông báo chiêu sinh khóa học 
TỔNG ÔN TẬP SƠ CẤP NHẬT NGỮ A 

 

Khái quát:  

Các bạn đã hoàn thành xong chương trình tiếng Nhật sơ cấp liệu có thể ghi nhớ và thực hành 
kiến thức mình đã có? Khóa học của chúng tôi sẽ giúp các bạn tổng ôn tập kiến thức tiếng 
Nhật sơ cấp với các bài luyện tập về ngữ pháp, đọc hiểu, nghe hiểu hay các bài hội thoại. Hãy 
cùng nhau nâng cao khả năng tiếng Nhật thông qua các hoạt động thật vui trong giờ học. 

Mục đích:  

- Nắm vững kiến thức Ngữ pháp. 
- Nâng cao kỹ năng đọc hiểu, nghe hiểu. 
- Tăng cường khả năng hội thoại trong những 

tình huống hàng ngày. 

Giáo trình:   
*  初級日本語文法総まとめポイント２０  

 (スリーエーネットワーク) 

*  文法が弱いあなたへ（にほんごの凡人社） 

* 聞いて覚える話し方 日本語生中継 (くろしお出版) 

Thời gian khoá học :  07 ~ 30/12/2011 (8 buổi) 

  (các ngày thứ tư & thứ sáu hàng tuần) 

Giờ học   : 18:00 ~ 20:00 (120 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 :  Ms. Higuchi Shizue, Ms. Nguyễn Thu Thủy 

Học phí :  350.000 đồng (Sinh viên, học sinh hệ chính quy: 280.000 đồng) 

Miễn thi xếp lớp 
Hạn chót đăng k  ý: 17:00 ngày 6/12/2011 (thứ 3)  

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


