
Giới thiệu các khóa học *Giải đáp chi tiết mọi thắc mắc
Có 12 bài, tổng thời gian video của các bài là 5 tiếng 39 phút.
Học Hiragana, Katakana và chào hỏi đơn giản. Đính kèm �le mẫu luyện viết dưới dạng �le PDF.

Vừa nhìn bảng, vừa học trình tự viết. Học phát âm chuẩn 50 âm trong tiếng Nhật.　 Ôn tập trình tự viết bằng các tờ mẫu luyện viết.

Học về nguồn gốc hình thành của từng chữ Kanji. Học trình tự viết của chữ Kanji. Ôn tập trình tự viết bằng các tờ luyện tập viết.

Có 9 bài, tổng thời gian video của các bài là 6 tiếng 38 phút.
Học các chữ Kanji thường dùng, các danh từ, động từ, tính từ cơ bản. Đính kèm �le mẫu luyện viết dưới dạng PDF.

Cuốn nhập m
ôn

Cuốn Kanji

Đặc trưng tài liệu tiếng 
Nhật của Attain

Phương thức cung cấp 

Giáo viên giải thích rất chậm rãi và chi tiết. Nhiều ngữ cảnh thường gặp trong thực tế cuộc sống 
hằng ngày và trong công việc được thiết lập.

Chúng tôi sẽ cung cấp các nội dung sau:
Cuốn Nhập môn/Cuốn Kanji/Khóa học N5/Khóa 

học N4/Khóa học bồi dưỡng năng lực.

HỌC TIẾNG NHẬT ONLINE THÔNG QUA 
CÁC VIDEO- TỪ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP ĐẾN 

TRÌNH ĐỘ CAO CẤP

▪Video rất dễ hiểu.
    Có thể xem và nghe lặp đi lặp lại bao nhiêu lần cũng được.

▪Nội dung giải thích trên video đều có phụ đề tiếng Việt nên 
những người mới bắt đầu cũng có thể học dễ dàng.

▪Khóa học JLPT cấp độ N5, N4 có tài liệu đính kèm dạng �le PDF.

▪Cuốn Nhập môn và cuốn Kanji có đính kèm �le mẫu luyện viết 
dưới dạng �le PDF.

▪Tất cả đều đính kèm những bài kiểm tra nhỏ.
    Khóa học ở cấp độ N4 và N5 đều có đính kèm các bài kiểm tra 

Nghe.

▪Trình tự học như sau:
     Cuốn Nhập môn→Cuốn Kanji→N5→N4→N3→N2→N1

▪Nhiều khóa học bồi dưỡng năng lực Nhật ngữ sẽ được bổ sung 
để nâng cao năng lực tiếng Nhật ở các cấp độ.

Khách hàng có thể sử dụng LMS của 
công ty chúng tôi hoặc chúng tôi sẽ cài 
đặt các �le giáo trình, hình ảnh vào 
máy chủ, sau đó sẽ gửi cho người học 
(hỗ trợ phần thiết lập, cài đặt LMS, và 
tư vấn các thắc mắc của khách hàng). 
Chúng tôi có thể cung cấp cả các 
video.



Học nhiều mẫu ngữ pháp. Mỗi bài đều có các ngữ cảnh hội thoại ghi bằng hình ảnh thực tế.    Giải thích bằng những ví dụ dễ hiểu.

Cấu trúc cơ bản giống với khóa học N5. Mục đích là tăng vốn từ vựng và các cấu trúc ngữ pháp mới, có thể diễn đạt bằng nhiều mẫu câu phong phú.

Có 15 bài, tổng thời gian video của tất cả các bài là 21 tiếng.
Trong nội dung tổng hợp cấp độ N5 có đính kèm sách đọc hiểu, giáo trình, các bài kiểm tra nhỏ, các bài kiểm tra nghe.

Có 15 bài, tổng thời gian video của tất cả các bài là 13 tiếng.
Trong nội dung tổng hợp cấp độ N4 có đính kèm sách đọc hiểu, giáo trình, các bài kiểm tra nhỏ, các bài kiểm tra nghe.

Khóa học N
5

Khóa học N
4

Có 10 bài, tổng thời gian video của tất cả các bài là khoảng 10 tiếng.
Cấu trúc bao gồm các nội dung tổng hợp dành cho kỳ thi N3.

Khóa học N
3

Cấu trúc cơ bản giống N3.

Có 10 bài, tổng thời gian video của tất cả các bài là khoảng 11 tiếng.
Cấu trúc bao gồm các nội dung tổng hợp dành cho kỳ thi N2.

Khóa học N
2

Học các điểm ngữ pháp. Trong các khóa học, ở mỗi bài đều có các đoạn hội thoại hình ảnh. Đọc hiểu

Cấu trúc cơ bản giống N2.

Có 10 bài, tổng thời gian video của tất cả các bài là khoảng 11 tiếng.
Cấu trúc bao gồm các nội dung tổng hợp dành cho kỳ thi N1.

Khóa học N
1
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