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TRUNG TÂM TIẾNG NHẬT NOZOMI
Công ty TNHH Thương mại, Dịch vụ và
Phát triển nguồn nhân lực ÁNH SAO

Trung tâm tiếng Nhật NOZOMI liên tục tuyển sinh các lớp ôn thi N3, tiếng Nhật
thương mại
* KHÓA LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT N3 NĂM 2012
• Khai giảng: 9/2012 (36 buổi)
• Buổi học: Thứ 2, 4, 6 hoặc thứ 3, 5, 7
• Thời gian: 18h – 20h hoặc 19h – 21h
• ðối tượng: các bạn chuẩn bị thi N3 tháng 12/2012
• Học phí: 1.980.000 VND
• Giáo viên: người Việt Nam và Nhật Bản
• Miễn phí thi kiểm tra năng lực ñầu vào cho học viên, cuối khóa sẽ tổ
chức thi thử
• Bên cạnh nâng cao trình ñộ tiếng Nhật (ngữ pháp, từ vựng, ñọc hiểu,
nghe hiểu) chúng tôi còn hướng dẫn các kĩ năng cần thiết ñể làm bài thi
giúp học viên ñạt kết quả tốt nhất.
* KHÓA TIẾNG NHẬT THƯƠNG MẠI
• Khai giảng: 10/2012 (16 buổi)
• Buổi học: thứ 5, 7 hoặc thứ 6, CN
• Thời gian: 18h30 – 20h30
 ðối tượng: các bạn sắp tốt nghiệp ðại học, Cao ñẳng
các bạn mới vào công ty hoặc chuẩn bị vào công ty Nhật
• Học phí: 1.200.000 VND
• Giáo viên: người Nhật
• Giáo trình: 『しごとの
しごとの日本語
for business) 』
しごとの日本語(Japanese
日本語
• Miễn phí thi kiểm tra chất lượng ñầu vào cho học viên
Chi tiết xin vui lòng liên hệ:
TRUNG TÂM TIẾNG NHẬT NOZOMI
ðịa chỉ: số 4, ngách 5, ngõ 106, ñường Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
ðiện thoại: 043.755.7746 (giờ hành chính) hoặc 0987 832 470
E-mail: anhsaoinfo@gmail.com

ếu bạn ñang có nhu cầu ôn thi N3 hay có ý ñịnh làm việc tại công ty Nhật
thì trung tâm tiếng Nhật NOZOMI là một trong những lựa chọn hàng ñầu.
Chúng tôi chắc chắn sẽ giúp các bạn có kết quả cao nhất trong kì thi NLTN
và có thể tích lũy thêm cho mình nhiều kiến thức về xã hội, văn hóa Nhật Bản.

N

• Thế mạnh của trung tâm chúng tôi chính là tập trung vào N3 (một trong 5
cấp ñộ của kì thi NLTN) và tiếng Nhật thương mại.
• ðội ngũ giáo viên Nhật Bản và Việt Nam giàu kinh nghiệm.
• Các bạn ñược giao lưu, nói chuyện trực tiếp với người Nhật Bản, ñược học
hỏi kinh nghiệm làm việc trong các doanh nghiệp.
• Trung tâm có sự liên kết với nhiều công ty và doanh nghiệp Nhật Bản tại
Việt Nam nên sau khi kết thúc khóa học tại trung tâm các bạn sẽ ñược giới
thiệu việc làm liên quan ñến tiếng Nhật, cùng tham gia vào các tổ chức từ
thiện của Nhật Bản giúp học viên tích lũy thêm cho mình vốn kiến thức xã
hội văn hóa của Nhật Bản.

Rất mong ñược ñồng hành cùng các bạn trên con ñường học tập!

