
Nest21 日本語学院
Nest21 Japanese Language School

KHAI GIẢNG KHÓA HỌC TIẾNG NHẬT ONLINE！

☆HỌC NHÓM

1 tiết học 60 phút／ 1 tuần 1 tiết x 15 buổi

・Khóa học giao tiếp

・Khóa học JLPT

・Khóa học giao tiếp thương mại

・Khóa học kĩ năng viết mail thương mại

☆CÁ NHÂN

1 tiết học 30 phút／có thể lựa chọn 1 tuần 2～5 buổi

Phiếu／Hẹn trước 10 buổi／15 buổi／20 buổi

Lần đầu: trao đổi và học thử nghiệm（miễn phí）

※Thời gian học cố gắng đáp ứng theo nguyện vọng của học sinh.



Khóa học online của trường Nest21日本語学院
Khóa học online của chúng tôi được bắt nguồn từ sự đáp ứng những nhu cầu

học tập của người học: muốn học tiếng Nhật tại môi trường an toàn thoải mái, 

do không có thời gian đến trường hay tận dụng khoảng thời gian trống muốn học

tiếng Nhật từ người bản xứ. 

Vì hình thức học online nên rất chào đón sự tham gia của các bạn sinh sống tại nước ngoài.

HỌC NHÓM Thứ bảy hoặc chủ nhật (Giờ Nhật Bản) 10：00～11：00／13：00～14：00

Học nhóm: lớp học được tổ chức với số lượng ít, tối đa là 6 học sinh vì thế các bạn có thể

tham gia giờ học một cách thoải mái, thư giãn. Thêm nữa, lựa chọn các khóa học ứng với

mục đích học tập như hội thoại, JLPT, giao tiếp thương mại, kĩ năng viết mail thương mại, 

nhằm thúc đẩy quá trình học tập một cách hiệu quả.

HỌC CÁ NHÂN
Đối với học sinh sinh sống ở nước ngoài trước tiên hãy liên hệ với chúng tôi.

Giáo viên sẽ trao đổi đưa ra cho các bạn khóa học phù hợp với thời gian và mục đích học

tập của từng cá nhân.

Ngày thường. Thời gian có thể trao đổi



①

• Lựa chọn hình thức học tập

Học nhóm hay học cá nhân

②

• Học nhóm

Lựa chọn khóa học

• Học cá nhân

Quyết định ngày, giờ, số buổi tham gia

③
• Đăng ký giờ học thử nghiệm miễn phí
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