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CHI TIẾT KHOÁ HỌC
VÀ BIỂU PHÍ

ROUEN

CHI TIẾT KHOÁ HỌC VÀ BIỂU PHÍ NĂM HỌC 2019
Các khoá học khai giảng vào thứ Hai hàng tuần trong suốt cả năm.

Đăng ký bất kỳ khoá học nào tại French in Normandy, bạn sẽ được tham gia các “Câu lạc bộ” sau giờ học từ 16h15-17h30. (Thứ Hai: Ngữ pháp
Thú vị/thứ Ba: Câu lạc bộ Ngữ âm và Nhạc kịch/thứ Tư: Câu lạc bộ Sách/thứ Năm: Câu lạc bộ Điện ảnh/thứ Sáu: Gia sư riêng).

LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ

60 €

Lệ phí đặt trước, đã bao gồm tập Giới thiệu Thông tin cho Học
viên kèm theo sổ tay, bản đồ, thông tin du lịch, v.v.

TÀI LIỆU

60 €

Toàn bộ tài liệu giảng dạy, sách giáo khoa dùng tại French in
Normady, sách Ngữ pháp và sách bài tập Ngữ pháp, chứng chỉ
hoàn thành khóa học, v.v.

LỰA CHỌN KHOÁ HỌC

Số tuần

Học phí cho mỗi tuần

CHI TIẾT KHOÁ HỌC

CẤP TỐC BÁN PHẦN
10 giờ học trên lớp + 5 giờ tham
gia câu lạc bộ mỗi tuần

Từ 1 tuần trở
lên

135 €

10 giờ học, mỗi giờ học dài 60 phút từ 14-16h hàng ngày"

1-2

225 €

3-5

199 €

6-12

196 €

13-25

189 €

26-35

170 €

36-48

150 €

1-2

330 €

3-5

319 €

6-12

289 €

13-25

250 €

26-35

215 €

36-48

195 €

BÁN CẤP TỐC
(SEMI INTENSIVE)
15 giờ học trên lớp + 5 giờ tham
gia câu lạc bộ mỗi tuần

CHUYÊN SÂU (INTENSIVE)
25 giờ học trên lớp + 5 giờ tham
gia câu lạc bộ mỗi tuần

MỘT - MỘT (ONE TO ONE)
15 giờ mỗi tuần

1

MỘT - MỘT (ONE TO ONE)
30 giờ mỗi tuần

1

KẾT HỢP HỌC NHÓM/MỘT-MỘT
15 + 15
30 giờ mỗi tuần

1

KẾT HỢP HỌC NHÓM/MỘT-MỘT
15 + 5
20 giờ mỗi tuần

1

MỚI

COMBI 15+5 AM/PM
20 giờ mỗi tuần

30+
30 giờ

(đối với học sinh từ 30 tuổi
trở lên, lớp tối đa 4)

1.150 €
(77 € mỗi giờ thêm)

2.300 €
(77 € mỗi giờ thêm)

1.369 €

599

€

1

550 €

1

799

€

2

Mỗi buổi học diễn ra từ 9h30-13h, giải lao 30 phút
(11h-11h30). Học phí đã bao gồm một buổi định hướng vào
chiều thứ Hai đầu tiên.

Mỗi buổi học diễn ra từ 9h30-13h và 14h-16h hàng ngày, giải
lao 30 phút (11h -11h30). Học phí đã bao gồm một buổi định
hướng vào chiều thứ Hai đầu tiên.

Khoá học được thiết kế riêng để đáp ứng yêu cầu của học viên,
mở lớp quanh năm. Thời khoá biểu linh hoạt.

9h30 -13h, 14h -17h30 hàng ngày, bao gồm hai lần
giải lao 30 phút (11h -11h30 và 16h -16h30).

Mỗi buổi học diễn ra từ 9h30-13h, nghỉ giải lao 30 phút
(11h-11h30). Học trong nhóm lớn, sau đó là 15 giờ học riêng
(một - một) vào các buổi chiều

Muỗi buổi học diễn ra từ 9h30 -13h, nghỉ giải lao 30 phút (11h
-11h30). Học trong nhóm lớn, sau đó là 5 giờ học riêng
(một-một) vào các buổi.
Thời gian học buổi chiều có thể thay đổi từng ngày.

Bài học từ 9h30 đến 13h với nghỉ 30 phút
(11h -11h30) trong một nhóm chung và sau đó
5 giờ từ một đến một.
Thời gian của một đến một lớp học sẽ được
từ 8h - 9h sáng hoặc từ 16h30 chiều.

Bài học từ 9h30 - 13h với
nghỉ ngơi 30 phút 11h -11h30
và vào buổi chiều từ 14h -17h30.
Kích thước lớp tối đa 4. Đối với học sinh trên 30 tuổi.

KHOÁ ÔN LUYỆN DELF-DALF
Số tuần

LỰA CHỌN KHOÁ HỌC

Học phí cho mỗi tuần

CHI TIẾT KHOÁ HỌC

1-8

150 €

Từ 9 tuần trở
lên

135 €

10 giờ học, mỗi bài học dài 60 phút, tập trung vào ôn luyện
và làm các bài thi Dalf từ 14-16h hàng ngày, và tham gia vào
các câu lạc bộ sau giờ học của chúng tôi. Tổng thời gian học
là 15 giờ học (60 phút/giờ học). Chưa bao gồm lệ phí dự thi/đặt
trước

1-8

330 €

Từ 9 tuần trở
lên

319 €

4

599 €

Mỗi buổi học kéo dài từ 9h30-13h, nghỉ giải lao 30 phút (11h11h30). Học trong nhóm lớn, sau đó là 5 giờ ôn luyện riêng
(một-một) DELF DALF vào các buổi chiều. + 5 giờ tham gia
câu lạc bộ mỗi tuần. Chưa bao gồm lệ phí dự thi/đặt trước.

550 €

Các bài học từ 9h30 đến 13h với thời gian nghỉ 30 phút
(11h -11h30) trong một nhóm chung và sau đó
5 giờ từ một đến một.
Thời gian của một đến một lớp học sẽ được
từ 8h - 9h sáng hoặc từ 16h30 chiều.

LUYỆN DELF DALF BÁN PHẦN

10 giờ học trên lớp + 5 giờ tham gia
câu lạc bộ mỗi tuần

3D : CHUYÊN LUYỆN DELF/DALF
15 giờ học trên lớp + 10 giờ tham gia
các hội thảo Delf-Dalf mỗi tuần + 5
giờ tham gia câu lạc bộ mỗi tuần

KẾT HỢP DELF/DALF

DELF/DALF COMBI AM/PM
COMBI 15+5

4

DELF/DALF Learnware

50 € (bổ sung một lần)

Khoá ôn luyện đặc biệt: 25 giờ học mỗi tuần, bao gồm 15 giờ
học theo nhóm lớn và 10 giờ học mỗi tuần tham dự hội thảo
chuẩn bị cho kỳ thi diễn ra từ 14-16h và tham gia các Câu lạc
bộ ngôn ngữ của chúng tôi mỗi ngày. Chưa bao gồm lệ phí
dự thi/đặt trước

Tài liệu chuyên ngành được cung cấp như một phần
các khóa học luyện thi

CÁC KIỂM TRA VÀ GIÁM ĐỊNH KHÁC
Lệ phí bài kiểm tra trình độ tiếng Pháp TCF 1

100 €

Bài kiểm tra tiêu chuẩn bắt buộc

Lệ phí bài kiểm tra trình độ tiếng Pháp TCF 2

100 €

Lệ phí cho một bài kiểm tra tự chọn

Chứng chỉ VOLTAIRE

49 €

Bài kiểm tra lấy chứng chỉ Voltaire: tương đương với TOEIC

LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ THI NGOÀI KHU VỰC ROUEN

60 €

Lệ phí đăng ký thi DELF/DALF hoặc các bài kiểm tra bên
ngoài khác (chưa bao gồm lệ phí bài kiểm tra đầu vào)

BÁO CÁO HỌC TẬP CHI TIẾT

75 €

Báo cáo kết thúc khóa học chi tiết theo từng cá nhân

MỚI

CHỨNG CHỈ VOLTAIRE
Giúp CV của bạn trở nên nổi bật và lấy Chứng chỉ Voltaire khi học tại French in Normandy. Hội thảo chuyên sâu này được tổ
chức vào thứ Ba hàng tuần sẽ giúp cải thiện kỹ năng viết tiếng Pháp của bạn và chúng tôi tổ chức thi hàng tháng. Chứng chỉ
Voltaire là bài thi trắc nghiệm được công nhận tương tự như bài thi TOEIC đối với tiếng Anh. Các công ty công nhận giá trị của
bài thi này và họ biết rằng các thí sinh thành công trong bài thi có kỹ năng viết tốt, có thể sử dụng ngôn ngữ phù hợp trong môi
trường kinh doanh và viết thư, tài liệu, email và báo cáo rõ ràng bằng tiếng Pháp.
Các câu lạc bộ tổ chức vào các ngày thứ Ba từ 16h-18h
35 € / tuần
49 € / người

Bài kiểm tra

Chương trình Ngôn ngữ và Giải trí “FRENCH PLUS” dành cho những người yêu nước Pháp!
CHƯƠNG TRÌNH

CHI PHÍ

MIÊU TẢ

"TIẾNG PHÁP VÀ ẨM THỰC" Tìm hiểu cách nấu ăn dưới
sự hướng dẫn của bếp trưởng chuyên về tiếng Pháp và
Nấu nướng của chúng tôi trong 15 giờ học tiếng Pháp
đại cương và 3 buổi học nấu ăn diễn ra từ 14h30-17h

360 €

Các khoá học khai giảng vào thứ Hai đầu tiên của tháng. Hãy
liên hệ với chúng tôi để biết thông tin chi tiết hoặc truy cập vào
Facebook và trang web của chúng tôi để xem ảnh và thông tin.

Đào tạo và phát triển chuyên nghiệp tại chức cho giáo viên tiếng Pháp
LỰA CHỌN KHOÁ HỌC

Chi phí 1 tuần

Chi phí 2 tuần

CHI TIẾT KHOÁ HỌC

Cách tiếp cận Neurolinguistic
để học ngôn ngữ

540 €

960 €

30 giờ đào tạo từ ngày 22 đến ngày 26 tháng 7 năm
2019

Phương pháp và ngôn ngữ

520 €

920 €

Có một cái nhìn mới về kỹ năng lớp học, việc sử dụng
công nghệ và cải thiện tiếng Pháp của bạn cùng một
lúc.

Ngôn ngữ chuyên sâu

450 €

780 €

Làm mới kỹ năng ngôn ngữ của bạn và cập nhật cho họ

3

HOMESTAY CHỖ Ở
LỆ PHÍ XẾP CHỖ

60 €

Học viên cũng sẽ phải đóng phí mỗi lần yêu cầu chuyển chỗ ở

HOMESTAY

CHI PHÍ

MIÊU TẢ

HOMESTAY BÁN TRỌN GÓI

199 €

6 đêm homestay: phục vụ 2 bữa ăn vào các ngày trong tuần (bữa sáng và
bữa tối), 3 bữa ăn vào cuối tuần

THÊM NGÀY: BÁN TRỌN GÓI

35 €

Nếu check-in vào trước Chủ nhật và/hoặc check-out sau thứ Bảy

HOMESTAY B & B

180 €

6 đêm homestay: chỉ phục vụ giường ngủ và bữa sáng

HOMESTAY BÁN TRỌN GÓI CAO CẤP

299 €

6 đêm homestay: có phòng tắm riêng, 2 hai bữa ăn vào các ngày trong
tuần (bữa sáng và bữa tối), 3 bữa ăn vào cuối tuần

THÊM NGÀY: BÁN TRỌN GÓI

50 €

Nếu check-in vào trước Chủ nhật và/hoặc check-out sau thứ Bảy

CHỖ Ở KHÁC
CĂN HỘ NHỎ (DẠNG STUDIO)
TRONG KÝ TÚC XÁ 1

48

€*

Giá cho mỗi đêm, đã bao gồm bữa sáng cho ngày trong tuần

668 €*

Giá cho một tháng dương lịch, đã bao gồm bữa sáng cho các ngày trong tuần

CĂN HỘ NHỎ (DẠNG STUDIO)
TRONG KÝ TÚC XÁ 2

30 €*

Giá mỗi đêm

450 €*

Giá mỗi tháng theo lịch

CĂN HỘ NHỎ DẠNG STUDIO TRONG
GIA ĐÌNH

From
480 €*

Giá cho mỗi tháng thuê căn hộ nhỏ riêng của một trong các gia đình chủ
nhà của chúng tôi

KHÁCH SẠN, NHÀ NGHỈ, V.V.

Mức giá tuỳ theo lựa chọn

TRANSFERS (giá một chiều)
ĐƯA ĐÓN RIÊNG PARIS - SÂN BAY
CDG / ORLY

260 €*

Đưa đón riêng: đón khi đến sân bay

ĐƯA ĐÓN CHUNG PARIS - CDG / ORLY

160 €*

Đi chung xe taxi con thoi với các hành khách khác
Đón tại điểm đã hẹn trước ở sân bay

ĐƯA ĐÓN RIÊNG PARIS SÂN BAY BEAUVAIS

230 €*

Đưa đón riêng: đón khi đến sân bay

SÂN BAY DEAUVILLE

230 €*

Đưa đón riêng: đón khi đến sân bay

CÁC NHÀ GA Ở PARIS

€*

Đưa đón riêng: đón khi đến sân bay

260

*French in Normandy có quyền tăng lệ phí trong năm đối với các dịch vụ được các bên thứ ba cung cấp

CÁC DỊCH VỤ KHÁC

€

PHÍ THANH TOÁN
QUA NGÂN HÀNG

35 €

BẢO HIỂM QUỐC TẾ

€
1-4 tuần 8
5-16 tuần 6€

Bảo hiểm Quốc tế Bắt buộc trừ khi học
viên xuất trình bản sao và số hợp đồng
bảo hiểm hợp lệ

at

17+ tuần 5€

Dùng để thanh toán các khoản phí đối với học viên chuyển tiền qua ngân hàng từ ngoài châu
Âu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết về các phương thức thanh toán khác.

Các tính năng đáng kể: Tai nạn cá nhân, Y khoa, Hủy bỏ, Cắt giảm, Lợi ích
du lịch chậm trễ, Vật dụng cá nhân, Chậm trễ hành lý và Trách nhiệm cá
nhân.

t
Don’t forge
ormandy
French in N
SĨ SỐ LỚP HỌC:

Mỗi lớp có tối đa 12 học viên đối với tất cả các khoá học trừ Nhóm
Chuyên môn Mini (tối đa 4 học viên).

NGHỈ LỄ:
Học viên sẽ không mất bài học vì French in Normandy làm việc bình
tường vào tất cả các dịp Nghỉ lễ trừ thứ Hai sau Lễ Phục Sinh và
Quốc tế Lao động (1/5). Các tiết học đã nghỉ vào hai ngày lễ trên sẽ
được bố trí lịch học bù vào các ngày còn lại trong tuần có hai ngày
nghỉ lễ đó.

FRENCH IN NORMANDY
26 bis rue Valmont de Bomare
76100 Rouen - France
Tél. : +33 2 35 72 08 63 - Fax : + 33 2 35 72 08 64
Số điện thoại đường dây nóng : (+33) 6 72 43 10 04
EURL LANGUAGE SERVICES NORMANDIE PICARDIE
Siège : 26 bis rue Valmont de Bomare - 76100 Rouen - France
Capital de 7 622,45€ RCS ROUEN : B 411 845 829
N° d’existence : 23760421476

eleri.maitland@frenchinnormandy.com
info@frenchinnormandy.com

