
Học phí lớp tiếng Nhật căn bản

( 90 phút / buổi )

    Tên 
khóa học

Sáng
(8:30-17:00)

Tối
(17:00-20:00) Mục tiêu lớp học

Lớp 
nhập
môn

2,200,000 vnd 3,000,000 vnd

Lớp dành cho người mới bắt đầu.
Học viên sẽ học cách phát âm các
bảng chữ cái, các từ kanji cơ bản và
một số mẫu câu chào hỏi bằng tiếng
Nhật.

N 5
L 1
L 2
L 3

3,360,000 vnd 4,680,000 vnd

Học viên có thể đọc đoạn văn được
viết bằng những từ kanji cơ bản. 
Học viên hiểu được những đoạn 
hội thoại ngắn thường gặp trong 
cuộc sống.

N 4
L 1
L 2
L 3

3,360,000 vnd 4,680,000 vnd

Học viên hiểu được tiếng Nhật cơ
bản. Hiểu được nội dung của các 
đoạn hội thoại với tốc độ chậm và 
các bài văn có chủ đề gần gữi với 
cuộc sống.

N 3
L 1
L 2
L 3

5,100,000 vnd 6,300,000 vnd

Học viên có thể nói và hiểu được 
các đoạn hội thoại với tốc độ tự 
nhiên. Có thể hiểu được chi tiết 
đoạn văn với các chủ đề hằng ngày.

N 2
L 1
L 2
L 3

7,020,000 vnd 8,280,000 vnd

Học viên nói và hiểu được các đoạn
hội thoại với tốc độ tự nhiên trong
hầu hết các bối cảnh. Có thể đọc 
được các bài phóng sự ngắn trên 
báo , tạp chí.

N 1
L 1
L 2
L 3

7,020,000 vnd 8,280,000 vnd

Học viên có thể đọc, hiểu, viết trôi
chảy tiếng Nhật được sử dụng trong
hầu hết các trường hợp. Nói và hiểu
chi tiết các đoạn hội thoại được nói
với tốc độ tự nhiên.

Thời lượng mỗi khóa:

Lớp nhập môn・・24  buổi
N 5 ~ N 1・・・・・・・36 buổi

Có rất nhiều ưu đãi đặc biệt cho các bạn học viên đăng kí khóa mới.

Giảm giá học phí cho các bạn học viên giới thiệu bạn bè đến học
Giảm giá cho các bạn học theo nhóm (tối đa 30%)

Đừng chần chờ gì nữa, hãy liên hệ ngay với chúng tôi!


