CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

AN DUONG GROUP
HỘI ĐỒNG THI JLCT VIỆT NAM

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2019

THÔNG BÁO
Thông báo lịch nhận hồ sơ đăng ký thi năng lực tiếng Nhật (JLCT)
Kỳ tháng 11/2019
A. THỜI GIAN THI
Nhận hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến hết 30/09/2019
Thời gian: giờ hành chính từ thứ 2 đến 12h ngày thứ 07 hằng tuần trực tiếp hoặc online.
Thời lượng thi:
CẤP ĐỘ

LÝ THUYẾT

NGHE

JLCT1

Từ vựng, ngữ pháp, đọc hiểu (110 phút)

Nghe (60 phút)

JLCT2

Từ vựng, ngữ pháp, đọc hiểu (105 phút)

Nghe (50 phút)

JLCT3

Từ vựng (30 phút)

Ngữ pháp, đọc hiểu (70 phút)

Nghe (40 phút)

JLCT4

Từ vựng (30 phút)

Ngữ pháp, đọc hiểu (60 phút)

Nghe (35 phút)

JLCT5

Từ vựng (25 phút)

Ngữ pháp, đọc hiểu (50 phút)

Nghe (30 phút)

B. QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ VÀ NHẬN KẾT QUẢ
Đăng ký: Thí sinh đăng ký theo mẫu tại địa điểm thi hoặc qua website, nộp kèm 2 ảnh (4x6)
+ 01 chứng minh thư/ thẻ căn cước (photo công chứng) trước ngày 30/09/2019.
Lệ phí: 700.000đ/cấp độ thi/thí sinh
Lịch thi cho tất cả các quốc gia: 24/11/2019 (quy trình thi và chấm điểm theo quy chuẩn của
Nhật Bản).
Kết quả: Sau khi thí sinh thi xong 2 tuần sẽ thông báo kết quả trên website, sau 3 tuần tiếp
theo thí sinh đỗ sẽ được tổ chức JLCT tại Nhật Bản cấp chứng chỉ + bảng điểm và gửi về Việt
Nam để phát cho thí sinh tại địa điểm thí sinh dự thi.
C. ĐỊA ĐIỂM
Nhà A12, Số 48, đường Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội (trong trường CĐ XD Công
trình Đô thị)
ĐT liên hệ: 0868666359 0888 33 11 28
Website: www.jlctvietnam.com

Email: jlctvietnam@gmail.com
CT. HỘI ĐỒNG THI JLCT VIỆT NAM
(Đã ký)
THS. PHẠM THỊ VÂN ANH

