LỚP HỌC TIẾNG HOA 2~4 NGƯỜI
□Giới thiệu trung tâm tiếng Hoa：
1. Trung tâm tiếng Hoa của Đại học Văn hóa Trung quốc(gọi tắt là MLC) , thuộc hệ giáo dục đại học mở rộng lớn nhất Đài Loan , lớp học
tiếng Hoa với các giảng viên Đài Loan ưu tú chuyên nghiệp , giảng dạy bằng song ngữ (Nhật Trung , Hàn Trung , Anh Trung) hoặc toàn bộ
bằng tiếng Trung.
2. Để đáp ứng mục đích và nhu cầu học tập khác nhau của người học đồng thời tăng thêm cơ hội cho học viên luyện các kỹ năng
nghe-nói-đọc-viết , Trung tâm chúng tôi đã mở lớp học tiếng Hoa cá nhân ; tùy vào nhu cầu và trình độ khác nhau của học viên để biên tập
và tuyển chọn giáo trình phù hợp nhất , thỏa mãn nhu cầu học tập của từng học viên , mau chóng đạt đến mục đích của việc học.
□Bảng giá học phí：

1 người

Địa điểm học
Nội
khóa-phân
ZhongXiao/Yanping

hiệu

2 người

3 người

4 người

NT.600

NT.650（325/người）

NT.900（300/người）

NT.1000 （250/người）

Nội khóa-tại Trung tâm(JianGuo)

NT.700

NT.750（375/người）

NT.1050（350/người）

NT.1200（300/người）

Nội khóa-giảng viên song ngữ

NT.800

NT.1100（550/người）

NT.1350（450/người）

NT.1600（400/người）

Ngoại khóa - thành phốĐài Bắc

NT.1000

NT.1200（600/người）

NT.1350（450/người）

NT.1600（400/người）

Ngoại khóa-đào tạo tại doanh nghiệp Ngoài ra có lớp đào tạo dưới 15 người cho doanh nghiệp theo yêu cầu , xin gọi điện để biết thêm chi tiết.
Ngoại khóa-phí giao thông

Lớp ngoại khóa cần trả thêm phí giao thông cho giảng viên : mỗi lượt NT.250 , cảđi và về là NT.500

□Thủ tục đăng ký học：
1.Điền bảng nguyện vọng cá nhân , để Trung tâm thu xếp giảng viên.
2.Lớp cá nhân cần đăng ký 20 tiếng học trở lên/lần , mỗi tuần học ít nhất 2 tiếng.
3.Sau khi thu xếp giảng viên xong , Trung tâm sẽ thông báo cho học viên đến văn phòng nộp phí đăng ký NT$300 và học phí ; học phí
không bao gồm tiền giáo trình(như sách, đĩa CD...)
4.Để đảm bảo quyền lợi của học viên , chúng tôi căn cứ vào số giờ của khóa học để thu tiền đặt cọc , sau khi giảng viên và phòng học
được thu xếp xong , học viên cần nộp đầy đủ học phí. Trong quá trình học nếu học viên cần 「xin nghỉ」hoặc 「đổi khóa học」mà không
vượt quá quy định về số lần xin nghỉ thì sẽ được hoàn trả tiền đặt cọc.

Số giờ khóa học

Số lần được xin nghỉ và đổi khóa

Tiền đặt cọc

20tiếng

3 lần

NT.600/người

21-30tiếng

4 lần

NT.800/người

31-40tiếng

5 lần

NT.1200/người

41-50tiếng

6 lần

NT.1500/người

51-60tiếng

7 lần

NT.2000/người

□Thời gian học：
1. Mỗi tiết học 50 phút , mỗi tuần học ít nhất 2 tiếng.
2. Lớp cá nhân có thể chọn thời gian là : Từ thứ Hai đến thứ Sáu , 8：10 am - 5：00 pm , lớp ban đêm xin liên lạc thêm.
3. Sau khi khóa học bắt đầu thì không được yêu cầu đổi thời gian học , nếu nghỉ học mà không báo trước thì dù với bất cứ lí do gì(bao
gồm chính phủ tuyên bố nghỉ làm nghỉ học khi có thiên tai) ,không được hoàn trả học phí.

□Quy định về xin nghỉ：
1. Đề nghị thông báo với văn phòng Trung tâm tiếng Hoa trước 2 ngày đế để xin nghỉ , nếu xin nghỉ trong ngày thì không được học bù ,
không được nhờ người khác đi học hộ ; học viên lớp học tập thể nếu xin nghỉ thì không được học bù.
2. Học viên đã xin nghỉ đúng quy định thì có thể thu xếp thời gian học bù với giảng viên phụ trách , chứ không được hoàn trả học phí- xin
thông cảm.
3. Nếu học viên xin nghỉ vượt quá số lần quy định cho từng khóa học thì sẽ không được hoàn tiền đặt cọc.
□Quy định về hoàn phí：
1. Nếu học viên vì lí do cá nhân yêu cầu kết thúc khóa học trước khi học hết số giờ của khóa đó , thì việc hoàn phí sẽ căn cứ vào bảng
sau :

Hoàn phí
Hoàn phí 90％

Thời gian hoàn phí

Hoàn phí 50％

Đã học -chưa đến 1/3 số giờ

Không hoàn phí

Đã học quá 1/3 số giờ

Đăng ký xong nhưng chưa học

2.Học viên đã nộp đầy đủ học phí , và trong quá trình học không xin nghỉ vượt quá số lần quy định , mời đem biên lai thu tiền đặt
cọc đến văn phòng Trung tâm tiếng Hoa để xin hoàn lại tiền đặt cọc.
□Giáo trình cho lớp cá nhân / lớp tập thể

Trình độ Nghe nói tăng cường

Nhập môn

Sơ cấp

Đọc viết tăng cường

Nghe-NóiĐọc-Viết
tổng hợp

Tiếng Trung du lịch

Hán ngữ nghe nhìn ứng dụng 1
（Zheng Zhong）

Đại sư Hán ngữ 1（Han Wang）

Đại sư Hán ngữ 2（Han Wang）
Luyện đọc hiểu sơ cấp（Đ Hán ngữ nghe nhìn ứng dụng 2
（Zheng Zhong）
Khẩu ngữ diễn đạt sơ cấp1（ĐH Văn hóa）H Văn hóa）
Khẩu ngữ diễn đạt sơ cấp 2（ĐH Văn hó
a）

Đại sư Hán ngữ 2（Han Wang）
Luyện đọc hiểu trung cấp Hán ngữ nghe nhìn ứng dụng 3
（Zheng Zhong）
（Wen Da）
Đại sư Hán ngữ 2（Han Wang）
Trung cấp
Hán ngữ nghe nhìn ứng dụng 4
Khẩu ngữ diễn đạt trung cấp 1（ĐH Văn h
（Zheng Zhong）
óa）
Khẩu ngữ diễn đạt trung cao cấp（ĐH Vă Đài loan ngày nay（ĐH Đ Hán ngữđời thường Yuan Dong
ông Hải）
3（Yuan Dong）
Trung cao n hóa）
Cuộc đời Tề Bạch Thạch
cấp
（Wen He）
Cao cấp

Khẩu ngữ diễn đạt cao cấp（ĐH Văn hóa）Đọc báo học tiếng Trung Hán ngữ nghe nhìn ứng dụng 5
（Zheng Zhong）
Kịch truyền thanh mini（Zheng Zhong） （Zheng Zhong）

Siêu cao
cấp

Thảo luận theo chủđề siêu cấp 1（ĐH Văn Đọc báo học tiếng Hoa 3
hóa）
（ĐH Sư phạm）
Thảo luận theo chủđề siêu cấp 2（ĐH Văn Từđọc kĩđến đọc lướt（Đ
hóa）
H Sư phạm）
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