
2.  giới  thiệu  chương trình

Thông tin liên hệ:

Trung tâm tiếng Nhật JVRC

Địa chỉ: Tầng 13, số 4, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

SĐT: 024 3232 1581/ 0972 375 194 (Ms Lan Anh)

Facebook: tiengnhatjvrc

1 .  L ink đăng kí  
Quét mã QR để truy cập link

• Ban tổ chức : Hội giao lưu văn hóa Nhật - Việt, Trung tâm tiếng Nhật JVRC

• Mục tiêu : Trao cơ hội học tiếng Nhật miễn phí cho các bạn trẻ Việt Nam

• Đối tượng : Người từ 15 – 30 tuổi

• Trình độ : Dành cho người mới bắt đầu (N5)

• Khai giảng : Từ 6/2021

• Giáo viên : Người Việt đang học tập/ làm việc tại Nhật Bản

• Giáo trình : Minna No Nihongo I

• Lịch học : 2 buổi/tuần, mỗi buổi 45 phút

• Hình thức : Học online qua Google Classroom, Google Meet

• Học phí : MIỄN PHÍ



Ban tổ chức
Lớp học tiếng Nhật online miễn phí

Hội giao lưu văn hóa Nhật - Việt (JVCA)

• Trụ sở chính: Tokyo, Nhật Bản

• Năm thành lập : 1992, kỉ niệm 30

năm thành lập vào năm 2022

• Hoạt động trong 3 l ĩnh vực mang

tính chất phi thương mại, thúc đẩy

quan hệ hợp tác giữa hai nước

Việt Nam - Nhật Bản : giao lưu văn

hóa, hỗ trợ y tế , giáo dục đào tạo

phát triển nguồn nhân lực .

• Website: http://www.jvca.or.jp/

• Facebook: @jvca.or.jp

Trung tâm tiếng Nhật JVRC

• Năm thành lập : 2012

• Phối hợp với JVCA tổ chức các

hoạt động giao lưu văn hóa, y tế ,

giáo dục phi thương mạ i .

• Các hoạt động chính: đào tạo

ngoại ngữ tiếng Nhật , tư vấn cho

doanh nghiệp và học viên , các

hoạt động ngoại khóa.

• Website : http://jvrc.com.vn/

• Facebook : @tiengnhatjvrc

Hình ảnh các lớp đã khai giảng


