Les privat Bahasa Mandarin SMA online via WhatsApp dan Skype. Guru berpengalaman.
Mulai dari Rp40.000/pertemuan.
COBA GRATIS.
Belajar di mana saja dan kapan saja – kami tersedia 24 jam setiap hari, 7 hari seminggu.

Mengapa mendaftarkan anak Anda di Kelas Bahasa Mandarin SMA ini?
Anak-anak modern menyukai teknologi dan menikmati pembelajaran online.
Anak Anda punya akses ke guru-guru terbaik di seluruh Indonesia, bukan hanya guru di dekat rumah.
Tidak seperti video rekaman, anak Anda dapat berdiskusi langsung dengan guru profesional yang dapat
membimbingnya sampai ujian.
Kami memiliki sistem quality control untuk memastikan anak Anda berprestasi di sekolah.

Deskripsi Kelas Bahasa Mandarin SMA
Kelas Bahasa Mandarin SMA ini dilakukan lewat WhatsApp atau Skype.
Kelas ini adalah interaksi langsung guru dan murid, BUKAN video rekaman.
Kelas ini sama efektifnya dengan les privat di rumah.
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Prosedur
Sebelum Kelas Percobaan

1 Ortu/siswa mengisi Formulir Kelas Percobaan dan mengirimnya kepada kami.
2 Guru Online menugaskan guru yang paling cocok dan mengirimkan detil (data siswa/guru, waktu, dll)
kepada ortu/siswa dan guru.

3 Ortu/siswa dan guru saling menambahkan kontak ke akun WhatsApp/Skype masing-masing.
4 Guru mengirimkan materi pembelajaran kepada siswa via email atau WhatsApp/Skype.
Saat Kelas Percobaan

1 Guru dan siswa bertemu di WhatsApp/Skype pada hari dan jam Kelas Percobaan yang sudah ditentukan.
2 Guru dan siswa saling berinteraksi saat kelas berlangsung.
3 Kelas Percobaan berlangsung selama 30 menit.

1 Ortu/siswa mengisi dan mengirim Formulir Feedback Siswa di website guruonline.id.
2 Guru mengisi Formulir Feedback Guru di website guruonline.id.
3 Guru Online menindak lanjut dengan ortu/siswa.
4 Ortu/siswa dapat memberi tahu paket yang ingin dibeli (Basic, Reguler, Semi-Intensif atau Intensif)
beserta waktu yang dipilih. (Kunjungi laman Biaya untuk info lebih lanjut)

5 Guru Online mengirim invoice (tagihan) berisi jumlah yang harus dibayar beserta nomor rekening bank.
6 Ortu melampirkan bukti transfer (screenshot, foto bukti transfer, dll) setelah membayar tagihan.
7 Guru Online akan memberi informasi jadwal kelas kepada ortu/siswa secepatnya.

Biaya
Untuk rincian biaya, mohon kunjungi https://guruonline.id/biaya/

Kelas Percobaan Gratis
Untuk mendaftar Kelas Percobaan Gratis, mohon kunjungi https://guruonline.id/formulir/formulir-kelas-percobaan/
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Sesudah Kelas Percobaan

