Tuyển sinh khóa học tiếng
Hàn quý 3 năm 2016
Trung tâm hỗ trợ tổng hợp người nước ngoài thành phố Incheon mở lớp tiếng Hàn dành cho người nước
ngoài sinh sống và làm việc tại khu vực thành phố Incheon. Kính mời các bạn đăng ký tham gia!

Giới thiệu
khóa học

●Đối tượng đăng kí Người

nước ngoài đã tốt nghiệp cấp 3 đang sinh sống làm việc và học
tập tại thành phố Incheon
●Số lượng 12 người mỗi lớp
●Thời gian khóa học Từ ngày 4/10/2016 ~ 23/12/2016 (12 tuần)
●Lịch học
Phân loại Tên lớp học
Sơ cấp 1
Sơ cấp 2
Quý 3
Trung cấp 1
Trung cấp 2
TOPIKⅡ

Hướng dẫn
đăng kí

Thứ
Hai, Tư
Ba, Năm
Hai, Tư
Ba, Năm
Sáu

Thời gian
10:00~12:00
10:00~12:00
13:00~15:00
13:00~15:00
10:00~12:00

Giáo trình
Ngày khai giảng
Tiếng Hàn Seogang 1A
thứ 4 (5/10)
Tiếng Hàn Seogang 1B
thứ 3 (4/10)
Tiếng Hàn Seogang 2A
thứ 4 (4/10)
Tiếng Hàn Seogang 2B
thứ 3 (4/10)
Tập đề thi TOPIK II
thứ 6 (7/10)

●Thời gian đăng kí
- Bước 1 - Đến tận nơi đăng kí: thứ năm 1.9.2016 ~ thứ sáu 9.9 (thứ Hai~ thứ Sáu, 09:00 ~ 18:00)
- Bước 2- Đăng kí online: thứ hai 12.9.2016 ~ thứ 3 13.9
●Phương pháp đăng kí - đến tận nơi đăng kí và đăng kí online theo thời gian quy định
※ Đăng ký bước 1 đủ số lượng học viên có thể đăng ký chờ trên internet và nếu qua thời gian đăng
ký vẫn tiếp nhận đăng ký chờ học qua internet
●Địa điểm nhận đăng kí
- Nơi
 nhận đăng kí: Tầng 3 40/192, đường Yeosul, quận Namdong, thành phố Incheon(phường
Guwol, Nhà văn hóa mới Incheon)
- Đăng kí online: http://global.incheon.go.kr (chương trình giáo dục → đăng kí học)
●Hồ sơ chuẩn bị
- Đơn

đăng kí học 1 bản.
- Bản
 sao giấy chứng minh nhân dân 1 bản. (hoặc thẻ đăng kí người nước ngoài)
TUYỂN HỌC
●Chi phí miễn phí (tự mua giáo trình)
VIÊN LỚP
TIẾNG HÀN CỦA
●Tư vấn 429 - 2677~2680

Chú ý khi tham gia

Trung tâm
hỗ trợ tổng hợp
người nước
ngoài incheon

•Sau khi được tuyển chọn vào lớp học, trường hợp trắc trở nếu học viên không thể tham
gia khóa học thì phải báo trước cho trung tâm 3 ngày trước khi khóa học bắt đầu.
•Khi đăng kí, học viên có thể làm bài trắc nghiệm trình độ tiếng Hàn trước khi chọn lớp.
•Sau khi được chọn vào lớp, nếu nghỉ không lí do quá 50% số tiết thì sẽ bị hạn chế những
chương trình giáo dục khác tại trung tâm về sau.
•Trường hợp hiện tại học viên đã học 1 lần có khả năng đăng ký học lại.
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TRUNG TÂM HỖ TRỢ TỔNG HỢP NGƯỜI NƯỚC NGOÀI INCHEON

