LỚP DỰ BỊ LUYỆN THI
		 NĂNG LỰC NHẬT NGỮ N3
CHO KỲ THI THÁNG 12/2018
khái quát
Đây là khóa học dành cho học viên đạt trình độ N4, cung cấp kiến thức cơ bản cho học viên để có thể tham dự
khóa học luyện thi cấp tốc N3 (chuẩn bị cho kỳ thi NLNN N3 tháng 12/2018) do VJCC tổ chức, khai giảng vào
cuối tháng 8/2018.

nội dung

thời gian

Cung cấp cho học viên đầy đủ kiến thức cơ bản như: từ
vựng, ngữ pháp, đọc hiểu và nghe bắt đầu trình độ N3.

giáo trình
1. 日本語総まとめN3語彙
2. 日本語総まとめN3漢字
3. 日本語総まとめN3読解
4. 日本語総まとめN3聴解
5. 日本語総まとめN3文法
6. スピードマスターN3語彙
7. スピードマスターN3読解
8. スピードマスターN3聴解
9. スピードマスターN3文法

Từ ngày 10/7 ~ 13/9/2018
(10 tuần/20 buổi/50 giờ)
Giờ học : 18:15 ~ 20:45 (2,5 giờ)
Các tối thứ Ba, thứ Năm hàng tuần
Khai giảng: 18:15 ngày 10/7/2018 (thứ Ba)

h ọc p h í
1.600.000 đồng (giảm 20% cho học sinh, sinh viên
hệ chính quy độ tuổi 18~22: 1.280.000 đồng)
(* Học phí trên đã bao gồm tài liệu nhưng không bao
gồm phí gửi xe)

giảng viên
•

đối tượng

Ms. Nguyễn Thị Phong Nhã

- Học viên đã đạt năng lực Nhật ngữ sơ cấp và bắt đầu
trình độ trung cấp.
- Học viên có nguyện vọng tham dự kỳ thi NLNN N3 vào
tháng 12/2018.

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 9 tháng 7 năm 2018 (thứ Hai)
C HI TI Ế T X IN VUI L Ò NG L IÊN H Ệ
PHÂN VIỆN PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC VIỆT NAM - NHẬT BẢN (VJCC-HCMC)
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: 028-3512 2151 - Fax: 028-3512 2150
Emai: vjcchcmcjc@gmail.com
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RẤT HÂN HẠNH ĐƯỢC ĐÓN TIẾP CÁC BẠN THAM GIA KHÓA HỌC

