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HƯỚNG DẪN SINH VIÊN

Trên 200.000
sinh viên kể từ
năm 1981

Hơn 70

Chương trình
học liên thông
vào thẳng đại học

Sinh viên
từ hơn 100

quốc gia theo học

#goBEYONDenglish
Chính sách chỉ sử dụng
Tiếng Anh thành công
Trường Tiếng Anh Tốt Nhất tại Úc
Được thành lập năm 1981 và được vinh
danh bởi Chính phủ Úc, Navitas English
là một trong những mạng lưới trường
Tiếng Anh lớn nhất tại Úc và thuộc
Navitas Group, một nhà cung cấp dịch
vụ giáo dục hàng đầu thế giới mang tới
nền giáo dục chất lượng cao.

Tỷ lệ Sinh viên đỗ vào chương
trình học liên thông là 92%
Báo cáo Giảng dạy và Học tập tháng 9/2018

Thành viên sáng lập
English Australia
Trung tâm khảo thí chính
thức của Cambridge, IELTS,
OET, PTE-A và TOEFL

Mục lục
Trường học của bạn
Brisbane

5

Perth

5

Sydney Hyde Park

5

Khóa học

2
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Tiếng Anh Cơ Bản

6

Tiếng Anh Học Thuật
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Ôn luyện IELTS

7

Ôn luyện Cambridge
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Tùy chọn myStudy
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Dịch vụ và quyền lợi của sinh viên

9

Chương trình học liên thông lên bậc cao hơn

10

Đối tác chương trình học liên thông
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Yêu cầu đầu vào
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Brisbane

Trường học của bạn

QLD

Khu trung tâm Brisbane; 5 phút đi bộ từ Sông Brisbane và
Nhà ga Trung tâm, có thể đi bộ tới nơi mua thực phẩm và
mua sắm của thành phố và Thung lũng Fortitude.

Có nhiều địa điểm trường học để lựa chọn, tất cả đều mang đến
trải nghiệm, cơ hội và hành trình khám phá khác biệt cho bạn tận
hưởng. Hành trình với Navitas English là một hành trình mạnh mẽ,
trở thành một phần của giấc mơ Úc vươn ra toàn cầu.

Sức chứa 400 học sinh | Số lớp học 15 |
Sỹ số trung bình lớp 15
Phòng máy tính | Phòng cộng đồng sinh viên |
Hành lang ngoài trời | Tiệm Café |
Trung tâm Khảo thí Navitas English

Tham vọng, mục tiêu và thử thách sẽ bắt đầu ngay cùng chúng tôi.

Tour Học xá

Dữ liệu về
Brisbane

Perth
WA

Nằm ở Northbridge đa văn hóa, chỉ cách trung tâm thành
phố và nhà ga trung tâm 10 phút đi bộ và gần đó có
phương tiện giao thông miễn phí của Perth.
Sức chứa 442 học sinh | Số lớp học 13 |
Sỹ số trung bình lớp 14

Brisbane

Bang nhiều ánh
mặt trời với các
hoạt động tuyệt
vời ngoài trời

Perth

Một trong những
bang có chi phí
phải chăng nhất
với những bãi biển
tuyệt vời

Sydney Hyde
Park

Thành phố cảng kỳ
thú với nhiều cơ hội
việc làm và lối sống
tuyệt vời

Nhận Chuyến bay Miễn phí tại Úc

Chương trình Airlink mang tới cho bạn chuyến bay miễn phí giữa bất
kỳ hai trường học nào trong mạng lưới Navitas English, giúp bạn tận
hưởng được nhiều hơn quốc gia xinh đẹp của chúng tôi trong thời
gian lưu trú.
Để nhận được chuyến bay một chiều miễn phí giữa hai trường học Úc
của chúng tôi, hãy học ít nhất 17 tuần với chúng tôi, trong đó có bốn
tuần ở trường đầu tiên.

QUÉT ẢNH HOẶC NHẤP VÀO MÃ QR
Điều khoản & điều kiện Airlink
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Phòng truyền thông | Phòng cộng đồng sinh viên |
Phòng máy tính | Phòng Mục sư | Hành lang ngoài trời |
Trung tâm Khảo thí Navitas English

Tour Học xá

Dữ liệu về
Perth

Sydney Hyde Park
NSW

Nằm đối diện công viên Hyde Park giữa trung tâm Sydney,
gần các cửa tiệm và quầy bán đồ ăn, cách Tòa thị chính và
nhà ga Viện bảo tàng 5 phút đi bộ. Học xá này cũng là nơi có
trường Cao đẳng Úc về Tâm lý Ứng dụng, trường đại học
La Trobe và trường đại học Western Sydney
Sức chứa 600 học sinh | Số lớp học 17 |
Sỹ số trung bình lớp 14
Thư viện | Trung tâm tài nguyên | Phòng cộng đồng sinh viên |
Phòng máy tính | Nhà bếp | Bàn bóng bàn |
Trung tâm Khảo thí Navitas English

Tour Học xá

Dữ liệu về
Sydney
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Khóa học + Tùy chọn
Chúng tôi có bốn khóa học chính để hỗ trợ bạn trên hành trình tự khám phá,
tự phát triển và phấn đấu. Mỗi khóa học sẽ thử thách và hỗ trợ bạn trên con
đường đến bậc học cao hơn và nâng cao hiệu quả công việc hoặc nghề
nghiệp với tinh thần khám phá.

Tiếng Anh
Cơ Bản

Tiến bộ và thành công là chìa khóa – bạn sẽ được gặp riêng
hàng tuần với giáo viên để thảo luận về tiến bộ của mình và
được hướng dẫn để đạt được tiềm năng tốt nhất.

myStudy
Các tùy
chọn

Phát triển các kỹ năng Tiếng Anh và sự tự tin mà bạn có thể sử dụng hàng
ngày. Bạn sẽ phát triển các kỹ năng để tăng tốc sự nghiệp và hỗ trợ triển
vọng công việc trong cuộc sống thực cùng những người nói Tiếng Anh
khác, mang tới cho bạn sự tự tin để sống và nói chuyện một cách dễ
dàng trong môi trường nói Tiếng Anh.

					
					

myStudy
Các tùy
chọn

Ôn thi
IELTS

Nâng cao kỹ năng và kỹ thuật mà bạn cần để đạt được điểm IELTS cao nhất có
thể để xét điểm vào Đại học, thăng tiến nghề nghiệp và nhập cư với kỳ thi được
quốc tế công nhận này. Chương trình này sẽ phát triển cấu trúc, sự tự tin và khả
năng tập trung vào việc diễn đạt các ý tưởng của bạn một cách rõ ràng và hiệu
quả.
Cấp độ - Trung cấp đến Nâng cao bắt đầu mỗi Thứ Hai.

Cấp độ - Sơ cấp đến Nâng cao bắt đầu mỗi Thứ Hai qua bài kiểm tra
xếp lớp trong ngày 1.

Kiểm tra đầu vào - Kiểm tra thử Navitas English IELTS hoặc IELTS.

					.Ôn thi
			
Cambridge

Tiếng Anh
Học Thuật
Chương trình này sẽ giúp bạn phát triển các kỹ năng mà bạn cần để tham
gia một cách tự tin và hiệu quả trong một trường đại học hoặc chương trình
TAFE ở Úc. Bạn sẽ học được cách lập kế hoạch và viết bài tập, báo cáo có
cấu trúc, diễn đạt ý tưởng một cách rõ ràng trong bài thuyết trình nói. Cùng với
việc mang đến khả năng vào thẳng nhiều đại học và TAFE, các khóa học Tiếng
Anh Học Thuật mang tới cho bạn các kiến thức cuộc sống thực về văn hóa, kỳ
vọng và yêu cầu của giáo dục đại học tại Úc.

Học cấp tốc các kỹ năng nghe, nói, đọc và viết và mang tới cho bạn nền
tảng vững chắc về ngữ pháp chính xác và từ vựng phong phú. Cung cấp
các chiến lược kiểm tra đặc biệt với bài thi thử và hỗ trợ một kèm một của
các giáo viên, bạn sẽ phát triển được các kỹ năng học tập suốt đời và có cơ
hội khả thi nhất đạt được điểm cao trong kỳ thi Cambridge.

myStudy
Các tùy
chọn

myStudy
Các tùy
chọn

Cấp độ - B1 Preliminary (PET), B2 First (FCE), C1 Advanced (CAE),
C2 Proficiency (CPE) có các kỳ nhập học thường xuyên trong cả năm.

Cấp độ - Trung cấp đến Nâng cao. Các kỳ nhập học diễn ra thường xuyên trong
cả năm.

Kiểm tra đầu vào - Bài thi thử Cambridge của Navitas English, IELTS hoặc kỳ thi
của Cambridge.

Kiểm tra đầu vào - Bài thi Navitas English hoặc IELTS hoặc TOEFL hoặc Versant hoặc
PTE-A hoặc HKDSE.

KHÓA HỌC

Tiếng Anh Cơ bản
Ôn thi Cambridge

B1 Preliminary (PET), B2 First (FCE)
C1 Advanced (CAE), C3 Proficiency (CPE)

Ôn thi IELTS
Tiếng Anh học thuật
CẤP ĐỘ 1, 2, 3

Tùy chọn thời
khóa biểu

Giờ học
hàng tuần

08.30 - 13.00

20+5 giờ

16.40 - 21.00

20 giờ

08.30 - 13.00

20+5 giờ

16.40 - 21.00

20 giờ

10.25 - 16.35

20+5 giờ

16.40 - 21.00

20 giờ

08.30 - 13.00

20+5 giờ

10.25 - 16.35

20+5 giờ

Thời gian
học
1-60 tuần





1-25 tuần
10 tuần
mỗi cấp độ

MyStudy
Môn tự chọn
Có-học thực hành


A1
Mới học

A2
Sơ cấp

Hỏi để được
tư vấn học tập

Tiền trung cấp

4.5
B1
Trung cấp

5.0

5.5

Trên trung cấp

6.0
B2

6.5
Nâng cao

7.0

C1

7.5

BNE, PER, SYD

BNE, PER, SYD



BNE, SYD

BNE, PER, SYD

BNE, PER, SYD

Có-thi thử

BNE, PER, SYD



BNE, PER, SYD

Có – bài tập

8.5

C2

BNE, PER, SYD
BNE, SYD

Có – bài tập

8.0

BNE, PER, SYD

Có-thi thử

MÃ KHÓA HỌC CRICOS:(Tiếng Anh Cơ Bản - 0101937) (Tiếng Anh Học Thuật 1 - 077031A, Tiếng Anh Học Thuật 2 - 077032M, Tiếng Anh Học Thuật 3 077033K) (Ôn thi Cambridge B1 Preliminary (PET) - 030816M, Ôn thi Cambridge B2 First (FCE) - 030815A, Ôn thi Cambridge C1 Advanced (CAE) 030817K, Ôn thi Cambridge C2 Proficiency (CPE) - 030818J) (Ôn thi IELTS - 093053F).Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm - Thời khóa biểu, khóa học và tùy
chọn tùy thuộc vào địa điểm học xá và có thể thay đổi. Toàn bộ khóa học đều tiếp nhận người có visa sinh viên, người có visa du lịch kết hợp làm việc ngắn
ngày và người có visa du lịch.
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4.0

PER

PER

BNE, SYD BNE, SYD

SYD

PER
BNE, SYD

Công cụ tìm khóa học,
kết quả học tập và kế
hoạch bài học

Lịch khóa học
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Dịch vụ cho
sinh viên

Chuyên
ngành
Nói & Nghe
Lớp học
Cao học
Ôn thi
Cambridge

Lớp học
Cao học
Tiếng Anh
Học Thuật

Bài học
Không cần
đăng ký
trước

Lớp học
Cao học
Ôn thi
IELTS

Chiết khấu cho sinh
viên - gym & du lịch

Chuyên ngành
Phát âm
Kỹ năng
Làm bài
thi

Cấp cứu 24 giờ
Hỗ trợ

Tiến bộ &
Phát triển

Chuyên
ngành
Đọc & Viết

Giao tiếp trong
Kinh doanh +
Văn hóa

Kỹ năng
hỗ trợ công việc

Tùy chọn
Đón tại sân bay

Tóm lược Tùy
chọn myStudy

Nơi ở - ở cùng gia
đình người bản
địa và Ở riêng

Khóa học + Tùy chọn
myStudy là một chương trình học tập riêng cho các sinh viên học ban ngày và được cơ
cấu để hỗ trợ việc học tập của bạn, tập trung vào các kỹ năng ngôn ngữ cụ thể và các ưu
tiên cá nhân để bạn tiến bộ và phát triển trong tương lai. myStudy là một loạt các tùy chọn
đã được phát triển nhằm cung cấp cho bạn quyền truy cập tới 1 giờ mỗi ngày gồm hoạt
động bổ sung và công việc theo nhóm.
Các tùy chọn này được thiết kế để bổ sung cho những gì bạn đã học trong lớp, và cũng cho
phép bạn theo đuổi các sở thích trong nhiều chủ đề khi học tại Navitas English. Vào ngày
học 1, bạn sẽ được tìm hiểu về các tùy chọn myStudy và cách chúng có thể giúp việc học
tập của bạn. Giáo viên của bạn sẽ cung cấp cho bạn lịch biểu myStudy trên lớp và sẽ tư vấn
những tùy chọn tốt nhất để bạn tham gia căn cứ theo tiến bộ cá nhân trong lớp của bạn.
Các tùy chọn có thể thay đổi và toàn bộ sinh viên học ban ngày đều có thể truy cập myStudy nếu thời khóa biểu cho phép
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Các hoạt động
vui chơi ngoài trời

Dịch vụ Người
chăm sóc cho
người dưới 18 tuổi

Các dịch vụ
Navitas English

Chương trình học liên thông để học lên cao hơn
và các đối tác chương trình học liên thông
Navitas English có hơn 70 thỏa thuận vào thẳng với các trường đại học, cao đẳng và
TAFE tại Úc, cung cấp các chương trình học liên thông vào các chương trình Chứng chỉ,
Cao đẳng chuyển tiếp, Cử nhân và Cao học. Chương trình học liên thông là độc nhất và
nhóm chuyên gia Tuyển sinh sẽ tư vấn cho bạn kế hoạch học tập tốt nhất nhằm đáp ứng
các mục tiêu học tập và hướng tới tương lai của bạn.
NỘP ĐƠN

Nếu bạn không có điểm IELTS thì bạn có thể làm bài kiểm tra đầu vào ở
nước bạn.

HỌC TẬP	
Hoàn thành khóa học Tiếng Anh Học Thuật là cách nhanh nhất để đáp ứng
các yêu cầu Tiếng Anh của các trường đối tác của chúng tôi.
CHỌN		Lập kế hoạch linh hoạt học Tiếng Anh và các môn khác. Với kết quả Tiếng
Anh Học Thuật, bạn có thể chuyển tiếp lên hơn 70 chương trình học liên
thông tại Úc.
CHƯƠNG TRÌNH HỌC LIÊN THÔNG	
Bắt đầu học cao hơn với một trong những đối tác
chương trình học liên thông sau khi hoàn thành
Tiếng Anh Học Thuật 2 hoặc 3.
Tiến trình khóa học từ Tiếng
Anh Học Thuật đến Đối tác
chương trình học liên thông

Tiến trình khóa học từ Tiếng Anh
Cơ Bản, Cambridge và Ôn thi IELTS
để vào Tiếng Anh Học Thuật
IELTS CEFR

Điểm Kiểm
tra Trực
tuyến

Tiếng Anh Cơ bản

C2

Ôn thi Cambridge

C2
Proficiency
(CPE)

Lên tới
AE 3

C1
Advanced
(CAE)

Lên tới
AE 3

Ôn thi IELTS

Tiếng Anh Học Thuật

Tiếng Anh Học Thuật

Được vào học Đại học Úc

8.5
8.0
7.5
7.0

C1

6.5
6.0

41-50

5.0
B1

4.0

A2

A1

10

Lên tới
AE 3

B2

5.5

4.5

Nâng cao

31-40

Trung cấp
bậc cao

Lên tới
AE 3

21-30

Trung cấp

Lên tới
AE 2

16-20

Tiền
trung cấp

Lên tới
AE 1

6-15

Sơ cấp

0-5

Mới học

#goBEYONDenglish

B2 First
(FCE)

B1
Preliminary
(PET)

IELTS
Nâng cao

Lên tới
AE 3

Tiếng Anh
Học Thuật 3

Lên tới
AE 2

Lên tới
AE 3

Văn bằng
Thạc sỹ

Đạt 60%

Văn bằng Cử nhân, Bằng
liên kết hoặc Cao đẳng
chuyển tiếp nâng cao

Tiếng Anh
Học Thuật 3

Lên tới
AE 3
IELTS
Trung cấp
bậc cao

Đạt 65%

Tiếng Anh
Học Thuật 2

Tiếng Anh
Đạt 55%
Học Thuật 2

Tiếng Anh
Học Thuật 1

Tiếng Anh Đạt 50%
Học Thuật 1

Liên hệ với
chúng tôi
để được
tư vấn

Nhằm mục đích minh họa và các đối tác chương trình học liên thông có thể thay đổi yêu cầu đầu vào

Chứng chỉ III & IV, Dự bị đại học,
Cao đẳng chuyển tiếp

Xem danh sách đầy đủ của TẤT CẢ
đối tác chương trình học liên thông
#goBEYONDenglish
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Yêu cầu đầu vào
Để đảm bảo vào được lớp phù hợp nhất với trình độ Tiếng Anh của bạn,
vào ngày đầu tiên của bạn ở Navitas English, bạn sẽ phải làm một bài
kiểm tra ngắn trước khi vào lớp. Một số khóa học yêu cầu phải có trình
độ Tiếng Anh tối thiểu để được vào học:
Tiếng Anh Cơ Bản
•
•

 hông có yêu cầu tối thiểu
K
Nếu bạn là người mới học (dưới CEFR A1), vui lòng
liên hệ với chúng tôi để được tư vấn học tập.

Tiếng Anh Học Thuật 1 (IELTS 4.5 - 5.0)
•
•
•
•
•
•

 iểm tra đầu vào Tiếng Anh Học Thuật Navitas: đạt
K
IELTS Academic: tổng điểm 4.5 (viết 4.5, các kỹ năng
khác 4.0)
Pearson PTE Academic: 30 (viết 30, các kỹ năng
khác 24)
TOEFL iBT: 34 (viết 12)
Bài kiểm tra Versant: 38 (viết 38, các kỹ năng khác 34)
HKDSE cấp độ 2

Tiếng Anh Học Thuật 2 (IELTS 5.0 - 5.5)
•
•
•
•
•
•

 oàn thành Tiếng Anh Học Thuật 1
H
IELTS Academic: tổng điểm 5.0 (viết 5.0, các kỹ năng
khác 4.5)
Pearson PTE Academic: 36 (viết 36, các kỹ năng
khác 30)
TOEFL iBT: 40 (viết 14)
Bài kiểm tra Versant: 46 (viết 46, các kỹ năng khác 42)
HKDSE cấp độ 3

Tiếng Anh Học Thuật 3 (IELTS 5.5 - 7.5)
•
•
•
•
•
•

 oàn thành Tiếng Anh Học Thuật 2
H
IELTS Academic: 5.5 (viết 5.5, các kỹ năng khác 5.0)
Pearson PTE Academic 42 (viết 42, các kỹ năng
khác 36)
TOEFL iBT: 55 (viết 16)
Bài kiểm tra Versant: 50 (viết 50, các kỹ năng khác 46)
HKDSE cấp độ 4

Ôn thi IELTS
•
•

 iểm tra đầu vào Navitas IELTS: đạt
K
IELTS 5.0

Tìm hiểu thêm
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Ôn thi Cambridge
B1 Preliminary (PET)
•
•

Kiểm tra đầu vào Navitas Cambridge:Đạt
IELTS 4.0 hoặc Cambridge English Thang
điểm 130

Ôn thi Cambridge
B2 First (FCE)
•
•

Kiểm tra đầu vào Navitas Cambridge: Đạt
IELTS 5.0 hoặc Cambridge English Thang
điểm 150

Ôn thi Cambridge
C1 Advanced (CAE)
•
•

Kiểm tra đầu vào Navitas Cambridge: Đạt
IELTS 6.0 hoặc Cambridge English Thang
điểm 170

Ôn thi Cambridge
C2 Proficiency (CPE)
•
•

Kiểm tra đầu vào Navitas Cambridge: Đạt
IELTS 7.0 hoặc Cambridge English Thang
điểm 190
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