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Hygieniakoulutus ja -osaamistesti käännettynä VIETNAMIKSI

Học và thi lấy bằng vệ sinh bằng tiếng Việt

* Lớp học và thi lấy BẰNG VỆ SINH thực phẩm BẰNG TIẾNG VIỆT:
Ngày 1.9 (12-15 giờ) tại Ruoholahti, Helsinki (Đã đăng ký 10, hết chỗ)

* Lớp học và thi lấy GIẤY PHÉP BÁN RƯỢU (Bằng rượu) BẰNG TIẾNG VIỆT:
Ngày 9.9 (15:30-19:00 giờ) tại Espoon keskus (Đã đăng ký 11, còn chỗ trống..)

Liên hệ: Nga Nguyễn-Pakarinen, đth. 040 5032847

* Những ngày học và thi tiếp theo:
- BẰNG VỆ SINH thực phẩm: Ngày 5.10 (12-15 giờ) tại Ruoholahti, Helsinki
- BẰNG RƯỢU: Khi có thêm hơn 8 bạn đăng ký mới xếp lớp.

Khi vào phòng thi nhớ mang theo giấy tờ tuỳ thân như: bằng lái PL, thẻ ID (henkilökortti) hoặc
hộ chiếu.

Hai tuần sau khi thi đậu BẰNG VỆ SINH hoặc BẰNG RƯỢU bạn sẽ nhận được 1 bằng cấp + 1
thẻ chứng nhận (riêng bằng rượu chỉ có 1 bằng cấp, không in thẻ).

Tổng chi phí học+thi+dịch thuật BẰNG VỆ SINH khoảng 130 euro (trong đó 20 e là phí in thẻ).
Ngoài phí trên ra bạn không cần phải trả thêm tiền thông dịch.

Tổng chi phí học+thi+dịch thuật BẰNG RƯỢU tuỳ số lượng học sinh đăng ký.
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- BẰNG LÁI XE: phiên dịch trực tiếp trong buổi thi lý thuyết cho tất cả các loại bằng: xe ô tô, xe
vận tải, lấy giấy phép dạy lái xe cho người nhà. Giờ thi theo giờ riêng của bạn đã đăng ký.

Liên hệ: Nga Nguyen-Pakarinen, 040 5032847.

Buổi dạy lý thuyết và thi lấy bằng vệ sinh thực phẩm có thông dịch tại lớp học và

bài thi đã được chuyễn dịch sang tiếng Việt.

- Địa điểm học và thi BVS tại:

Kaapelitehdas, đường Tallberginkatu 1, 00180 Helsinki.

Trường hợp số lượng học viên đông, có thể tổ chức địa điểm thi tại thành phố ,

nơi các học viên cư ngụ.
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Đăng ký học và thi theo những cách sau

- Điện thoại gặp Nga Nguyễn-Pakarinen số 040 503 2847

- Điện thoại hoặc gởi tin nhắn đến số:050 5635811 (Marja Laukkanen)

- Bằng đơn đăng ký: http://www.kolumbus.fi/sefo-konsultointi/ilmoittautuminen.html
- Qua e-mail: marja.laukkanen@sefo-konsultointi.fi

Xem thêm chi tiết

http://www.kolumbus.fi/sefo-konsultointi/index.html

Từ khóa: Hygieniapassi osaamistesti Vietnamin kielellä, Thi bằng vệ sinh bằng tiếng Việt tại
Helsinki.
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