‘’Ở đâu có ý chí, ở đó có con đường’’

Dành cho người Việt Nam

Khóa học giao tiếp tiếng nhật
Khi đến Nhật Bản làm việc, bằng cách học nhiều điều về Nhật Bản, học tiếng Nhật cũng
như tăng cường khả năng giao tiếp sẽ giúp bạn thuận lợi nhiều trong công việc và cuộc sống .
Dựa trên kinh nghiệm thực tế sinh sống , làm việc tại Nhật Bản, giáo viên sẽ hướng dẫn và
truyền đạt kinh nghiệm, trải nghiệm lại cho các bạn. Hãy tham gia cùng chúng tôi!

Nội dung
Lần 1

１．Bạn cảm nhận về nước Nhật thế nào?
 Lối sống tập quán của người nhật.
 Cách suy nghĩ & tạo dựng mối quan hệ khi làm việc

２．Cùng hiểu về sự khác biệt văn hóa Việt & Nhật.
 Cách suy nghĩ của người Việt và người Nhật

３．Luyện tập tiếng Nhật (cơ bản)

 Giao tiếp & chào hỏi hàng ngày.
 Cách truyền đạt khi gặp vấn đề rắc rối

Lần 2

１． Chuẩn bị trước khi làm việc trong xí nghiệp Nhật
 Cách suy nghĩ của doanh nghiệp Nhật
 Hiểu công việc & nhiệm vụ của bản thân

２．Cách tăng, cải thiện động lực

Thời gian

Lệ Phí

1/2/2020 (Thứ 7)
13：00～16：00

Miễn
phí

Giao lưu
16:00 ～17：00
※Tham gia tùy ý

15/2/2020 (Thứ 7)
13：00～16：00

500Yên
／
Người

 Quan tâm, yêu thích để tạo sự hứng thú cho việc học
 Tự tin tiến hành công việc

３．Luyện tập tiếng Nhật(Giao tiếp)

 Thử hỏi những điều mình chưa biết
 Cách truyền đạt cảm xúc của bản thân
Địa điểm
Đối tượng

Trụ sở chính của Công ty cổ phần SunStaff (cách ga JR / Meitetsu Kariya 3 phút đi bộ)
Địa chỉ: 95Wakamatsucho, Kariya City, Meitetsu Kariya Building, 6th Floor
 Ưu tiên các bạn đến Nhật từ 1 đến 3 năm
 Những bạn muốn cải thiện tiếng Nhật giao tiếp
 Những bạn thích trao đổi, giao lưu, học hỏi

【Giáo Viên】Nguyen Hieu
Công ty cổ phần Sun Staff.
Phòng hỗ trợ người lao động nước ngoài
Tốt nghiệp đại học, Cao học tại Nhật Bản
chuyên ngành cơ khí, Có kinh nghiệm làm
việc trong tập toàn xe hơi của Nhật 3 năm.
Tận dụng kinh nghiệm sống và làm việc của
bản thân, Tôi sẽ hỗ trợ tích cực cho các bạn
đang làm việc tại Nhật.

Truyền đạt bằng cả tiếng
Nhật lẫn tiếng Việt giúp các
bạn hiểu nội dung sâu sắc！

Trong cả công việc và cuộc sống nếu có điều
gì không hiểu thì hãy cùng nhau thảo luận！

【Đăng kí・Liên hệ với chúng tôi】
Phụ trách MIYABE
HIEU

Phòng hỗ trợ người lao động nước ngoài
0566-62-6045
saiyou@sunstaff.co.jp

【Đăng kí bằng mã QR】

