
Incorporated Educational Institution NISHIZAWA Gaku en MEC  Khoa tiếng Nhật 

Đặc trưng khóa học
Là khóa dạy kèm đáp ứng tối đa các yêu cầu của học sinh.

Chi phí giáo trình: chi phí thực tế

Lệ phí đăng ký Hiệu lực trong 1 năm 5.000 yên

Học phí Thời gian hiệu lực
10 bài học (90 phút) × 10 lần 60.000 yên 2 tháng kể từ ngày dự định cho bài học cuối cùng

20 bài học (90 phút) × 20 lần 108.000 yên 3 tháng kể từ ngày dự định cho bài học cuối cùng

Quy định về bài học:

* Nghe hiểu bài học ít nhất 10 lần

1.) Vui lòng tham gia buổi tư vấn trực tiếp của người phụ trách Khoa tiếng Nhật khi tới trường. Phí tư vấn (trao đổi ý kiến) hoàn toàn miễn phí.

2.) Khi đó, nhà trường sẽ trao đổi về những nguyện vọng như mục tiêu,v.v…của học sinh

　 Ngoài ra, học sinh được chọn ngày muốn học, khoảng thời gian. Lịch học, thời gian đã quyết định vào thời điểm này trên nguyên tắc sẽ không thay đổi.

3.) Về việc hủy bài học vì lý do cá nhân, trong trường hợp đã liên hệ trước 16:00 vào ngày trước ngày học (nếu ngày dự định học là ngày thứ 2 thì ngày trước là ngày thứ 7),

Địa điểm: Thời gian:
Phòng học của Trụ sở chính NISHIZAWA Gakuen Theo quy định: từ 9:00 sáng đến 5:00 chiều (tư vấn trao đổi)

Các ngày trong tuần: Điện thoại: 0120 98 2438

Theo quy định: từ thứ 2 đến thứ 7 (tư vấn trao đổi) Email: info@nishizawa.ac.jp

Khóa dạy kèm Tiếng Nhật

    nhà trường sẽ lên lịch đào tạo các bài học vào ngày khác trong thời hạn còn hiệu lực.

     Tuy nhiên, xin lưu ý nếu hủy bài học vào đúng ngày học, thì ngày nghỉ này vẫn xem như là ngày học. 

     Ngoài ra,những bài học mà học sinh không tham dự trong thời gian hiệu lực đều không được công nhận.


