
■Chương trình Luyện thi TokuteiGino: 90 phút x 7 buổi ■Đăng ký

Học lễ nghi phỏng vấn: 90 phút x 3 buổi

■Thời gian Giữa tháng 12/2021 đến giữa tháng 1/2022 (Tầm 1 tháng)

※Khớp với kế hoạch của kỳ thi thực tế.

Giờ học: từ 19h ~ 20h30 (Dự kiến)

■Địa điểm Học Online, nên ở đâu cũng có thể tham gia ■Liên hệ

Công ty cổ phần YokoJapan
■Đối tượng Người Việt Nam đang sống ở Nhật Email: info@yokojapan.jp

●Du học sinh: Đã tốt nghiệp, hoặc tốt nghiệp tháng 3/2022 Tel: 080-3599-0368

●Thực tập sinh: Kết thúc trước thời điểm cuối tháng 3/2022 (Tiếng Việt・Tiếng Nhật）

■Giảng viên Giảng viên phụ trách mảng đào tạo đến từ ARC Academy

Kế hoạch triển khai

Dự thi Kết quả thi Chuyển đổi Visa Vào công ty Đăng ký / Xét  tuyển Đào tạo thi 

DỰ ÁN HỖ TRỢ ĐÀO TẠO THI VÀ GIỚI THIỆU VIỆC MIỄN PHÍ  

TOKUTEI GINO 

NGHÀNH NHÀ HÀNG và CHẾ BIẾN THỰC PHẨM 

NGÀNH NHÀ 

HÀNG 
NGÀNH CHẾ BIẾN  

THỰC PHẨM 

WEB HỌC ONLINE 

ĐẢM BẢO  

GIỚI THIỆU VIỆC 

TOKUTEI GINO 

MIỄN PHÍ 100% 

Hỗ trợ thi đỗ, tìm việc và giúp đỡ về đời sống. 
※Giới thiệu những công ty có  môi trường làm việc tốt, phù hợp với người nước ngoài. Có thể tham gia phỏng vấn lúc đang ôn thi (chưa cần thi đỗ) 

Khóa học với tiếng Nhật dễ hiểu, phù hợp với người có năng lực N4 trở lên. 
※Điều kiện tham gia dự thi đối với lưu học sinh, là có JLPT N4 trở lên, hoặc JFT A2 trở lên.  

Năm 2021 th9 ～ th11 th12 ～ th1 th2 ～ th3 th4 ～ Năm 2022 

Tham gia phỏng vấn 

YOKOJAPAN 

Đăng ký 
tại đây 

Mã QR  

YokoJapan 

Page Facebook 

Mã QR 

国際日本語研修協会 

（Tầm 3 buổi 

/ 1 tuần） 

ĐÀO TẠO THI NGHỀ  

VÀ KỸ NĂNG PHỎNG VẤN 


