THÔNG BÁO CHIÊU SINH
LỚP LUYỆN THI TOPIK TRUNG - CAO CẤP KHÓA 13
1) Đối tượng:
- Người quan tâm đến Topik trung - cao cấp (Cấp 3 - 4 – 5 - 6)
2) Thời gian học:
- Lớp TOPIK 1 (Trung cấp) : 2021/09/27 – 2021/11/16 ( 48 Tiếng , 8 Tuần )
- Lớp TOPIK 2 (Cao cấp) : 2021/09/29 – 2021/11/19 ( 48 Tiếng , 8 Tuần )
3) Học phí: Miễn phí (100% Học Online)
4) Thời gian đăng ký:
- Thời gian: 13/09/2021 (thứ 2) – 15/09/2021 (thứ 4) (03 ngày)
❖ Liên hệ:  028-3920-1274 (website: www.klech.org)
5) Cách thức đăng ký: ( Đăng kí Online )
- Điền vào Link đăng kí ( sẽ cập nhật vào ngày 13/9/2021) -> Tuyển chọn học viên
- Học viên được chọn sẽ chuẩn bị 01 file ảnh (3cm x 4cm) & 01 file CMND nộp sau
6) Tuyển chọn và số lượng học viên (Lớp Topik 1: 35 người, Lớp Topik 2: 35 người)
- Ưu tiên tuyển chọn Sinh viên và người đã có chứng nhận Topik.
- Trường hợp số lượng học viên đăng ký dưới 10 người thì có thể sẽ không mở lớp.
- Học viên không tham dự đủ 70% thời gian học sẽ bị giới hạn tham gia các khóa học
khác sau này của Trung tâm

 Tùy theo tình hình đăng ký, Trung tâm có thể điều chỉnh số lượng học viên của các lớp
Lớp học

Thời gian

Thứ

Mã lớp

Topik 1 (Trung cấp)
(8 tuần)

Sáng
08:00 – 11:00

Hai, Ba

L5

Topik 2 (Cao cấp)
(8 tuần)

Chiều
13:30 – 16:30

Tư, Sáu

L6

Ghi chú
* Giáo viên: Thầy Cô Hàn Quốc
chuyên ngành tiếng Hàn và có
kinh nghiệm giảng dạy
* Giáo trình: Quyết định sau

