
 

Лхагва гараг ,10:00-12:00 

Хэлний төвшингөөс хамааран анги хувиарлалт болон сургалтын материалууд харилцан адилгүй байна. 

Minnna no Nihongo Shyokyu анхан шатны 1 ба 2 дугаар дэвтэр 

Бүх хүмүүс хамрагдах боломжтой.(Бага насны хүүхдээ дагуулан ирэх боломжтой)  

1000 еэнь/6 сар 

4 болон 10 дугаар сар(Хичээлийн анхны өдөр заавал хүрэлцэн ирнэ үү! Ирэх боломжгүй тохиолдолд TIA-д холбогдон мэдэгдэнэ үү) 

 

<Харилцан ярианы анги> Баасан гараг 13:30-15:00/ Бямба гараг 10:00-11:30 

<Унших бичих анги> Бямба гараг 10:00-11:30 

Сайн дурын ажилчидтай Япон хэл дээр ярилцаж, суралцах 

Насанд хүрэгсэд (15-с дээш насныхан) (Баасан гарагын хичээл дээр хүүхдүүд авч ирэх боломжтой) 

Үнэ төлбөргүй 

1 ангид 20 хүн 

3 дугаар сар/9 дүгээр сар 

 

Ням гараг, 10:30-12:30 

Хэлний төвшингөөс хамааран анги хувиарлалт болон сургалтын материалууд харилцан адилгүй байна 

Minnna no Nihongo Shyokyu анхан шатны 1 ба 2 дугаар дэвтэр 

Насанд хүрэгсэд (13-с дээш насныхан)   

3 сарын төлбөр 1500 еэнь 

5 ,8 ,12 дугаар сар(Хичээлийн анхны өдөр хүрэлцэн ирнэ үү!) 

 

Ням гараг, 13:30-15:00 

Сайн дурын ажилчидтай Япон хэлийг хөгжилтэйгээр суралцах 

Насанд хүрэгсэд (15-с дээш насныхан) 

Үнэ төлбөргүй 

Бүх цагт боломжтой 

 

 

Баасан гараг, 10:00-11:30 

Япон хэл дээр Японы соёл, аж амьдарлын талаар ярилцаж хэлний мэдлэгээ сайжруулах 

Насанд хүрэгсэд (16-с дээш насныхан) 

Төлбөргүй (жилийн бүртгэлийн хураамж 500 еэнь) 

Бүх цагт боломжтой. 

 

Бямба гараг, 13:00-15:00 

Сайн дурын ажилчид өөр өөр хэлний төвшинд зориулан хичээл заах боломжтой 

Насанд хүрэгсэд (16-с дээш насныхан) 

Төлбөргүй (жилийн бүртгэлийн хураамж 500 еэнь) 

15 хүн 

3 дугаар сар/9 дүгээр сар 

Ням гараг, 10:00-12:00 

Сайн дурын ажилтнууд суралцагчдын хүсэлтийн дагуу ганцаарчилсан хичээл заах боломжтой  

 

 

10 удаагийн хичээл 1000 еэнь. (сургуулийн сурагчид болон хүүхдүүд үнэ төлбөргүй)  

40 хүн 

Бүх цагт боломжтой 

Ням гараг, 13:00-15:00 

Сайн дурын ажилтнууд суралцагчдын хүсэлтийн дагуу ганцаарчилсан хичээл заахболомжтой 

 

 

10 удаагийн хичээл 1000 еэнь. (сургуулийн сурагчид болон хүүхдүүд үнэ төлбөргүй)  

40 хүн 

Бүх цагт боломжтой 

 

Суралцагчид дурын сургалтын материалаа авч ирж суралцах боломжтой. (Хэрвээ таньд байхгүй тохиолдолд  Minna no Nihongo 

номыг ашиглах боломжтой.) 

Хүүхэд болон насанд хүрэгсэд хамрагдах боломжтой. (Бүх насныханд тохиромжтой.) Бага насны хүүхдээ хичээл дээр авч ирж 

болно. 

Суралцагчид дурын сургалтын материалаа авч ирж суралцах боломжтой. (Хэрвээ таньд байхгүй тохиолдолд  Minna no Nihongo 

номыг ашиглах боломжтой.) 

Хүүхэд болон насанд хүрэгсэд хамрагдах боломжтой. (Бүх насныханд тохиромжтой.) Бага насны хүүхдээ хичээл дээр авч ирж 
болно 


