
AEBạn có muốn
theo đuổi giấc
mơ Học tập
tại Úc không?    



12 điều quan trọng bạn cần biết về
Khóa học Tiếng Anh Học Thuật

Với thời gian học trung bình là 10 tuần, bạn
sẽ được học cấp tốc để thành công. 

Khóa học này được cấp chứng nhận bởi hơn
70 nhà cung cấp dịch vụ giáo dục trên khắp
nước Úc. 

Chúng tôi hứa sẽ hỗ trợ bạn trong tương lai.
Hỗ trợ về Tiếng Anh miễn phí của chúng tôi
nhằm mang tới cho bạn khả năng tiếp cận dễ
dàng với các giáo viên chuyên gia. Chỉ cần
bạn gọi điện cho chúng tôi thì sẽ được nhận
các buổi trao đổi một kèm một 15 phút này.

Nếu bạn đang học tại đại học, cao đẳng
hoặc TAFE và cần hỗ trợ thì bạn có thể tham
gia Tiếng Anh Học Thuật trong 5 tuần để có
được sự tự tin và kiến thức để thành công.

Với tỷ lệ đậu là 93%* bạn được đảm bảo để
tiến bộ**.

Khi bạn đã hoàn thành khóa học thì sẽ không
cần làm bài kiểm tra Tiếng Anh của trường
đại học, cao đẳng hoặc TAFE đối tác nữa.

Phát triển và tạo lập sự tự tin để thành công
trong các hoạt động và bài thuyết trình
nhóm để phục vụ cho việc học tập và phát
triển sự nghiệp sau này.

Các bài kiểm tra được thiết kế để phản ánh
phạm vi rộng các chuyên ngành khi học tại
đại học, cao đẳng hoặc TAFE.

Không biết chắc hệ thống quản lý học tập và
tham khảo là gì? Bạn có biết sự khác biệt
giữa tổng quan lý thuyết và bài nghiên cứu?
Và bạn có biết những kỳ vọng của trường đại
học, cao đẳng hoặc TAFE  dành cho sinh
viên không? 

Chúng tôi sẽ chuẩn bị để bạn học được toàn
bộ những điều này và còn nhiều hơn nữa với
khóa học Tiếng Anh Học Thuật.

Hãy sẵn sàng học tập. Tìm hiểu và nắm vững
cấu trúc bài kiểm tra học thuật bằng cách sử
dụng đúng từ vựng, cấu trúc câu phức tạp với
các kiểu và định dạng tham khảo đúng. 

Cải thiện kỹ năng giao tiếp nói và viết thông
qua thuyết trình trên lớp và nhận được sự trợ
giúp tốt nhất để phát triển các kỹ năng tư duy
phản biện và giải quyết vấn đề.  

*Báo cáo Giảng dạy và Học tập tháng 9/2018
**Sự tiến bộ dựa trên mức độ chuyên cần và hoàn thành các bài tập
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Đây là khóa học nhiều cấp độ được Navitas
English thiết kế và xây dựng với hai trọng
tâm cốt lõi.

Các giáo viên Tiếng Anh Học Thuật của
chúng tôi đều chuyên biệt, họ chỉ dạy khóa
học học thuật của chúng tôi.
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Không phải mọi khóa học Tiếng
Anh đều được tạo ra giống nhau!
Khóa học Tiếng Anh Học Thuật đã được phát triển để nhắm tới hai
chuyên ngành chính nhằm tối ưu hóa việc học tập, điều này khiến
cho khóa học của chúng tôi luôn đứng đầu tại Úc. Đây là chìa khóa
để học tập thành công và chuẩn bị sẵn sàng cho tương lai của bạn.

Chương trình Tiếng Anh Học Thuật được chứng
nhận đáp ứng các yêu cầu đầu vào của hơn 70 đối
tác chương trình học liên thông – điều này có nghĩa
là khi bạn hoàn thành Tiếng Anh Học Thuật thì bạn
sẽ bắt đầu học tại đại học, cao đẳng hoặc TAFE mà
không cần làm bài kiểm tra Tiếng Anh như IELTS
hoặc PTE-Academic.

Trong năm đầu tiên tại đại học, cao đẳng hoặc
TAFE, chúng tôi biết rằng bạn có thể gặp khó
khăn đến mức có thể phải nghỉ học. 
Khóa học này được thiết kế để phòng tránh
điều này, đảm bảo bất kỳ sự đầu tư nào của
bạn đều không bị lãng phí. Bạn sẽ phát triển
được kiến thức về cách nghiên cứu hiệu quả,
trở thành chuyên gia trong quản lý thời gian
khi mở rộng tư duy phản biện. 

Bạn sẽ học cùng hệ thống quản lý học tập và
tham khảo được áp dụng tại phần lớn các
trường đại học và cao đẳng ở Úc. Điều này có
nghĩa là bạn có khởi đầu thuận lợi ngay từ
ngày đầu tiên.

Không giống như những nơi khác, Navitas English sẽ luôn
có mặt hỗ trợ bạn, đó là lời hứa của chúng tôi. Chúng tôi
sẽ cung cấp cho bạn hỗ trợ về Tiếng Anh trong tương lai.
Đúng vậy, chúng tôi có mặt tại đây để hỗ trợ miễn phí
bất kỳ lúc nào bạn cần trong quá trình học tập tương lai.

Trong hơn 40 năm qua, Navitas English đã giảng dạy để sinh viên đạt được
các mục tiêu học tập và sự nghiệp qua khóa học Tiếng Anh Học Thuật.

Chúng tôi có uy tín là nhà cung cấp dịch vụ xuất sắc có một không hai và
chúng tôi đã tạo dựng thành công dựa trên niềm tin kiên định vào công tác
giảng dạy chất lượng đặc biệt và sự hỗ trợ xuất sắc, điều này đảm bảo bạn
sẽ khai thác được hết tiềm năng của mình một cách nhanh chóng và có
hiệu quả.

Hành trình của bạn sẽ thú vị và đầy thử thách nhưng bạn sẽ trưởng 
thành từ khoảnh khắc bạn bắt đầu học với chúng tôi:

Điều này có ý nghĩa như thế nào với bạn?
Navitas English không chỉ cấp cho bạn quyền tiếp cận các nhà cung cấp dịch vụ giáo dục đa dạng tại Úc, mở
ra tiềm năng học tập và sự nghiệp của bạn, chúng tôi còn cung cấp cho bạn nền tảng hoàn hảo để học trong
năm đầu tiên tại các trường đại học, cao đẳng hoặc TAFE.

Bạn sẽ phát triển được các công cụ và kinh nghiệm và đạt hiệu quả cao hơn trong học tập, nghiên cứu và
hoàn thành bài tập. Bạn sẽ sử dụng các hệ thống trực tuyến một cách nhanh chóng và tự tin. Bạn sẽ độc lập
hơn và hiểu được tầm quan trọng của các tiêu chuẩn Úc và sự liêm chính trong học thuật.

Mức độ chi tiết, hỗ trợ và tập trung này của khóa học Tiếng Anh Học Thuật của chúng tôi đảm bảo cung cấp
cho bạn nền tảng tốt nhất để học tập trong tương lai. Không giống như các chương trình kiểm tra Tiếng Anh
khác, chương trình giảng dạy khóa học cao cấp của chúng tôi sẽ giúp bạn phát triển các nền tảng cơ bản cho
sự nghiệp trong tương lai và xuyên suốt cuộc sống.



english@navitas.com
navitasenglish.edu.au
                     @navitasenglish

Học trực tiếp tại các cơ sở Perth hoặc Sydney Hyde Park hoặc học
trực tuyến qua nhiều múi giờ.

Thời lượng học 20 giờ một tuần từ thứ Hai tới thứ Sáu + 5 giờ tự học
tập trung vào ôn luyện kiểm tra và bài tập bổ sung.

Sỹ số lớp trung bình là 14 tới 18 sinh viên.

Để bắt đầu học lớp Tiếng Anh Học Thuật, bạn sẽ cần phải làm bài
kiểm tra Tiếng Anh miễn phí với chúng tôi hoặc có kết quả kiểm tra
IELTS, PTE-Academic, Versant, TOEFL iBT và HKDSE được chấp nhận.

Bạn sẽ được dự phỏng vấn phân tích nhu cầu cá nhân và thảo luận về
việc học tập của mình. Điều này sẽ giúp bạn lập kế hoạch từ ngày đầu
tiên của khóa học.

Trong quá trình học, bạn sẽ có nhiều buổi tham vấn riêng một kèm
một với giáo viên để đảm bảo sự tiến bộ và phát triển kỹ năng.

Việc nộp đơn xin học dựa vào các bài kiểm tra, bài tập và bài thi qua
những hệ thống MOODLE và Turnitin mà phần lớn các trường đại học,
cao đẳng hoặc TAFE tại Úc đều sử dụng.

Để học khóa học Tiếng Anh Học Thuật trực tuyến, bạn chỉ cần một
nơi yên tĩnh có truy cập internet, máy tính hoặc laptop có camera và
micro hoặc tai nghe hoạt động.

Học trực tuyến được thực hiện qua ZOOM và MOODLE cho phép sinh
viên dễ dàng tương tác với giáo viên và bạn học cùng lớp như sử dụng
phòng nghỉ giải lao, phòng chat và bảng tương tác kỹ thuật số. Bạn sẽ
được phép truy cập trực tuyến 24/7 mọi tài nguyên học tập và học
liệu tự học cần thiết để thành công.

Bạn thấy khóa học này ra sao?

Need more information?
Click or scan the QR codes below for the Academic English factsheets and
to learn about our online study option. 

Academic English
Factsheet

Academic English
5-week course
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https://www.youtube.com/playlist?list=PLMAUR28JgqoJRLLA_k4qHNIT-GIG2R42-
https://www.navitasenglish.edu.au/assets/pdf/StudentTestimonial-AE-Bruno.pdf
https://www.navitasenglish.edu.au/assets/pdf/Teacher-Testimonial-AE-Beth-Derbyshire-Sloan.pdf
https://www.navitasenglish.edu.au/assets/pdf/Factsheet-Academic-English-Vietnamese.pdf
https://www.navitasenglish.edu.au/assets/pdf/Factsheet-Academic-English-5-Week-Program-Vietnamese.pdf

