
Lớp Trung Lớp Nhanh Lớp Cấp tốc

Thứ 3,5: 18:00 - 21:00 Thứ 2,4,6: 18:00-21:00
Thứ 2: 08:30-11:30

Thứ 3-4-5-6: 08:30-12:30

Số tiết học hàng tuần (1 tiết = 45 phút) mỗi buổi 4 tiết * (8 tiết/1 tuần) mỗi buổi 4 tiết*  (12 tiết/1 tuần) mỗi buổi 5 tiết*  (24 tiết/1 tuần)

Thời lượng khóa học A1, A2: 24 tuần (A1.1: 12 tuần)

A1, A2, B1: 16 tuần (A1.1: 8 tuần)

B2, C1: 20 tuần (B2.1: 10 tuần)

Khóa luyện thi B1: 4 tuần

A1, A2, B1: 8 tuần (A1.1: 4 tuần)

B2, C1: 10 tuần (B2.1: 5 tuần)

Khóa luyện thi B1: 2 tuần

Học phí cho toàn cấp độ

(vv. A1)

5.500.000 VND 4.800.000 VND 8.800.000 VND

12 tuần 8 tuần 8 tuần

7.000.000 VND 6.000.000 VND 11.000.000 VND

15 tuần 10 tuần 10 tuần

2.000.000 VND 2.600.000 VND 4.600.000 VND

Lớp học trình độ C2 & các lớp đặc biệt           750.000 VND / tiết (45 phút)

A1 - Sơ cấp 1: Trình độ này bắt buộc đối với tất cả mọi người muốn sang Đức với mục đích kết hôn, định cư, du lịch dài hạn

A2 - Sơ cấp 2: Trình độ này cần thiết phải đạt được đối với các sinh viên có nguyện vọng sang Đức học, đây là 1 trong những điều kiện để hoàn tất hồ sơ kiểm duyệt bằng 

cấp và phỏng vấn sau khi việc xét duyệt thành công (APS)

B1 - Sơ cấp 3: Trình độ cuối của phần sơ cấp, chuyển tiếp qua trình độ trung cấp. Nếu học viên nào hoàn tất trình độ học thành công và muốn có giấy chứng nhận trình 

độ tiếng của mình, học viên đó có thể đăng kí thi bằng B1 của Chuyên Ngữ Đức. Với chứng chỉ này, học viên là sinh viên có đủ điều kiện tiếng để tham gia khóa dự bị đại 

học bên Đức

B2 - Trung cấp 1: Trình độ này nhằm mục đích rèn luyện các kĩ năng cho các kì thi TestDaF hay DSH.

C1 - Trung cấp 2: Tiếp tục rèn luyện các kĩ năng cho các kì thi TestDaF hay DSH

C2: Trình độ tiếng Đức nâng cao, dành cho các đối tượng học tiếng Đức phục vụ cho các chuyên ngành thuộc khối xã hội và kinh tế.

Cấp độ: A1, A2, B1, B2, C1 và C2:

192 tiết

B2, C1 (không bao gồm luyện thi B2/C1): 240 tiết

Lớp riêng lẻ dưới 10 học viên và những nhóm có nhu cầu học chuyên biệt: 950.000 VND / tiết

Lớp học trình độ A1 - C1

+ 100.000 VND / tiết

Học phí cho các nhóm riêng/ 1 tiết hv.

Bảng học phí cho các khóa tiếng Đức (áp dụng từ 01.09.2022)

Thời gian học

Học phí cho nửa cấp độ 

(vv. A1.1/A1.2)

Khóa tiếng Đức từ 10 - 20 học viên

Trình độ A1, A2 (bao gồm luyện thi trình độ A1/A2): 

Trình độ B1 (bao gồm luyện thi B1): 240 tiết

Học phí cho 4 tuần 



Loại Bản Dịch

Có công chứng 

Không công chứng 

Express Service (24h)

Có công chứng Không công chứng Có công chứng Không công chứng Có công chứng Không công chứng 

Với văn bản dịch 30.000 VND 20.000 VND 40.000 VND 30.000 VND
6.000 VND 

1 Trang

5.000 VND 

1 Trang

Bản dịch gốc không quá 24 

tuần

Văn Bản Chuyên Ngành

Biên và phiên dịch tiếng Đức  (Đức -Việt / Việt – Đức) 

BẢNG GIÁ DỊCH THUẬT

Giấy Khai Sinh, Giấy Đăng Kết Hôn, 

Mẩu Điền Xin Thị Thực, Giấp Phép Lái 

Xe vv.

Thư Tín, Bằng Cấp, Các Loại Bảng Điểm 

vv.

Những Giấy Khám Bệnh, Những Tài 

Liệu Luật, Bản Án, Hợp Đồng, Giấy 

Chứng Nhận Đăng, Ký Kinh Doanh vv

Có Khuôn Mẫu Không Khuôn Mẫu

GIÁ cho 1 mặt A4, cỡ chữ 12 

5-7 ngày3-5 ngày

300.000 VND

+ 200.000 VND Không có dịch vụ

120.000 VND

150.000 VND

170.000 VND 270.000 VND

+ 150.000 VND

200.000 VND

Lưu ý:
• Văn bản có khuôn mẫu, ví dụ như các loại văn bản khai sinh, khai tử, hôn thú, chứng minh nhân dân, bằng trung học, học bạ.… Văn bản có mẫu này là tất cả 

những văn bản trên đất nước Việt Nam. Những văn bản không nằm trong khuôn khổ này, chúng tôi gọi chúng là văn bản không sẵn mẩu.

• Văn bản không khuôn mẫu là các loại văn bản pháp lý, hợp đồng, đơn từ ... và văn bản các loại bẳng tiếng Đức- bất kể những văn bản đó trên nước Đức có 

khuôn mẩu sẵn- dịch sang tiếng Việt.

• Việc dịch có công chứng chỉ có thể thực hiện được với tất cả văn bản có dấu tròn. Với tất cả các loại văn bản dấu vuông, việc dịch thuật chỉ gói gọn trong 

khuôn khổ chuyển ngữ hoặc đóng dấu xác nhận dịch thuật của chúng tôi.

• Đối với tất cả những văn bản giấy tờ cần dịch từ tiếng Đức sang tiếng Việt mà thị thực bởi công chứng nhà nước, văn bản đó trứơc khi dịch thuật phải được 

xác nhận con dấu tại Đại Sứ Quán hay Lãnh Sự Quán Đức. Hoặc văn bản đó có thể xác nhận ngay trên nước Đức, bằng cách văn bản đó phải được gởi tới Lãnh 

Sự hay Đại Sứ Quán Việt Nam tại Đức để xác nhận con dấu. Việc chứng thực con dấu của một văn bản tiếng Đức được thực hiện bởi chính khách hàng. Trường 

Chuyên Đưc Ngữ chỉ nhận dịch thuật sau khi con dấu đã được xác thực. Ngược lại, nếu chỉ cần chuyển ngữ, thì văn bản không cần phải công chứng, và vì vậy 

không phải mất công đoạn thị thực con dấu tại các cơ quan hữu trách trước khi được chúng tôi dịch thuật.

Tài liệu dịch thuật khác

Tài liệu khác với nội dung thường thức

Tài liệu chuyên ngành, tài liệu khác, …

20.000 VND/dòng (55 mẫu tự)

Min.: 300.000 VND

30.000 VND/dòng (55 mẫu tự)

Min.: 400.000 VND

Bản sao thêm của những bản dịch

1 Bản thêm dưới 3 tờ A4 1 Bản thêm 3-6 tờ A4 1 Bản thêm 7+ tờ A4

50% phí dịch thuật

Sao y những văn bản có dấu của nhà nước Việt Nam*

* Dịch vụ này chỉ được thực hiện kèm vào dịch vụ dịch thuật của chúng tôi.

50.000 VND /văn bản (tối đa 6 trang)
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