LỚP LUYỆN THI CẤP TỐC
		 NĂNG LỰC NHẬT NGỮ N3
khái quát

CHO KỲ THI THÁNG 12/2014

Đây là khóa học chuẩn bị nhằm hướng tới mục tiêu thi đậu kỳ thi năng lực tiếng Nhật N3 được tổ chức vào tháng
12 năm 2014. Với đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm và chuyên môn cao, chương trình không chỉ tập trung ôn tập
kiến thức tổng hợp mà còn đưa vào rất nhiều đề thi thử theo hình thức mới.

nội dung

đối tượng

- Ôn tập nội dung chương trình luyện thi N3 thông qua các
bài luyện tập tổng hợp.
- Rèn luyện kỹ năng làm bài thi thông qua các đề thi thử.

giáo trình

thời gian

• N3文法スピードマスター（Jリサーチ出版）
• 日本語能力試験模試と対策N3（ASK)
• N3日本語能力試験対策問題＆要点整理
• 新試験対応日本語能力試験N3 予想問題集（国書刊行会）
• パターン別徹底ドリル日本語能力試験N3 （アルク）
• 日本語能力試験模試と対策N3（ASK)
• 合格できる日本語能力試験N3（アルク）
• N3語彙スピードマスター（Jリサーチ出版）
và nhiều giáo trình được cập nhật mới nhất.

giảng viên

Những người có trình độ Nhật ngữ sơ cấp & có
ý định tham gia kỳ thi năng lực Nhật ngữ N3 vào
tháng 12/2014

Từ ngày 23/9 ~ 22/11/2014 (9 tuần/27 buổi/54 giờ)
Giờ học : 18:15 ~ 20:15
Các tối thứ Ba, thứ Năm & thứ Bảy hàng tuần
Khai giảng: 18:15 ngày 23/9/2014 (thứ Ba)

h ọc p h í
1.700.000 đồng (giảm 20% cho học sinh, sinh viên
hệ chính quy: 1.360.000 đồng)

Ms. Trần Bích Thủy
• Giảng viên tiếng Nhật nhiều năm kinh nghiệm, từng giảng dạy tại Trung tâm đào tạo Nhật ngữ Top Globis,
Trung tâm Ngoại ngữ ĐH KHTN, Trung tâm Ngoại ngữ Saigon Tech, Trường ĐH Bách khoa…Biên – Phiên
dịch Nhật ngữ tự do.
Mr. Vạn Thanh Liêm
• Giảng viên tiếng Nhật nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Nhật đàm thoại, luyện thi năng lực Nhật ngữ,
tiếng Nhật Thương mại tại các trường Nhật ngữ & công ty.

Miễn thi xếp lớp
※ 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 2014 (thứ Hai)
C HI TI Ế T X IN VUI L Ò NG L IÊN H Ệ
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

Japanese
Course

RẤT HÂN HẠNH ĐƯỢC ĐÓN TIẾP CÁC BẠN THAM GIA KHÓA HỌC

