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Cấp 1: Đọc và viết thông thạo: dấu, nguyên âm đơn và
phụ âm đơn của tiếng Việt Nam. Ráp vần và đặt câu
bằng miệng. Ráp từ đúng với hình vẽ.
Cấp 2: Đọc và viết thông thạo: phụ âm kép của tiếng
Việt Nam. Ráp vần và đặt câu bằng miệng. Tập đọc
đoạn văn ngắn
Cấp 3: Học đối thoại; vấn đáp, đánh vần: đếm số; viết
số; tập viết chữ và đặt câu.
Cấp 4: Ôn lại các dấu giọng trong tiếng Việt. Các bài
học và bài tập ráp từ những vần đơn giản đến những
vần kép phức tạp hơn. Giới thiệu những quy luật chánh
về dấu hỏi ngã và các dấu hỏi ngã thông dụng.
Cấp 5: Đọc và viết thông thạo nguyên âm và phụ âm
kép của tiếng Việt Nam: Đặt câu. Học các tháng năm;
Việt sử; địa lý.
Cấp 6: Các bài tập đọc với chủ đề Gia Đình và Học
Đường: Tập đọc, giải nghĩa, tìm ý chính, tập nói
chuyện. Học tiếng và ôn vần dùng trong bài đọc. Bài
tập đặt câu, viết chính tả, học thuộc lòng.Học những
câu ca dao, tục ngữ thông dụng.
Cấp 7 & 8: Tập đọc. Giải nghĩa. Đặt câu: Văn phạm.
Luận văn. Ca dao tục ngữ
Cấp 9 & 10: Tập đọc; Chính tả; tìm đại ý; giải nghĩa và
đặt câu: Đối thoại về phong tục tập quán; trang phục;
lễ nghi và thức ăn Việt Nam. Văn phạm; tập làm văn.
Việt sử và địa lý. Truyện Cổ tích Việt Nam. [ Học sinh
hoàn thành Cấp 9 & 10 sẽ được cấp bằng tốt nghiệp, có
thể thực tập và trở thành trợ giảng tại VSL ]















Level 1: Read and write Vietnamese: signs,
Vietnamese vowels and consonants. Connect letters
and form words. Match words with pictures.
Level 2:
Read and write Vietnamese: double
consonants. Connect letters and form sentences. Read
short paragraphs.
Level 3: Learn to dialogue: consultation responses;
spelling and numbers; write numbers and sentences.
Level 4: Review signs: learn to form words and
sentences from simple to more complex. Introduce
guidelines and rules on how to use Vietnamese signs
and vowels.
Level 5: Read and write fluently vowels and
consonants: Form sentences and questions. Learn
months, year, history and geography.
Level 6: Lessons on family and education: Read,
interpret, and look for main idea. Learn to speak.
Study and review the words in lessons. Practice
forming questions, dictation, and memorization.
Learn folklore poem and common words.
Level 7 & 8: Read, interpret and form questions:
grammar, composition, folklore and poems.
Level 9 & 10: Reading and Grammar: look for main
idea; interpret and form questions. Culture dialogues,
fashion, food and cultures. Write essays. Review
Vietnamese history, geography, and folklore.
Completion of Level 9 & 10 will receive a certificate
and certification to teach VSL.

