
Đạt các mục tiêu  
Tiếng Anh của bạn  
nhờ Ôn Luyện Cambridge  

CP
Được chứng nhận bởi các chuyên gia 
về khảo thí ngôn ngữ, bài thi Tiếng Anh 
Cambridge được thiết kế để xây dựng các 
kỹ năng trong giao tiếp công việc hàng 
ngày và tạo ra các cơ hội mới để du lịch, 
làm việc hoặc học tập trên toàn cầu.



Các kĩ năng được phát triển ở từng cấp độ Ôn Luyện Cambridge

C2 Proficiency

IELTS 7.0  
and above

Hiểu các ý tưởng chính của các phần văn viết phức tạp

Thương lượng và thuyết phục hiệu quả ở cấp quản  
lý cao cấp trong môi trường kinh doanh quốc tế

Học các môn học khó ở cấp độ cao nhất, bao gồm cả chương trình  
thạc sĩ và tiến sĩ nghiên cứu

C1 Advanced

IELTS 6.0 - 7.0

Thể hiện bản thân một cách rất trôi chảy

Tham gia các cuộc họp công việc, các lớp học & hội thảo một cách tự tin

Tham gia khóa học học thuật ở cấp độ đại học

B2 First

IELTS 5.0 - 6.0

Giao tiếp trực diện hiệu quả, biện luận

Theo dõi tin tức

Viết bài báo/báo cáo rõ ràng giải thích các lợi  
thế & bất lợi của các quan điểm khác nhau

B1 Preliminary

IELTS 4.0 - 5.0

Sử dụng Tiếng Anh để thể hiện nhận thức về quan  
điểm và cảm xúc trong Tiếng Anh nói và viết

Ghi chú cuộc họp

Viết thư và email về các chủ đề hàng ngày

B1 B2 C1 C2

Giới thiệu các chương trình Navitas
• Trung tâm Khảo thí được Cambridge ủy quyền
• Hơn 30 năm kinh nghiệm giảng dạy các chương trình Ôn luyệnCambridge tại Úc
• Giáo viên giàu kinh nghiệm và có kỹ năng cao
• Các hoạt động gắn kết trong suốt khóa học, với các cơ hội tương  

tác với sinh viên đến từ khắp nơi trên thế giới

Đặc điểm của chương trình
• Lớp học nhỏ chuyên sâu được thiết kế theo nhu cầu của nhóm,  

có nhận xét của giáo viên cho từng học sinh
• Hai bài thi thử đầy đủ trong điều kiện như thi thật trong khóa học,  

cộng thêm các bài thi thử dài một giờ hàng ngày
• Phát triển các kỹ năng viết với tối đa hai bài tập viết mỗi tuần
• Tất cả các học liệu trong khóa học và kỳ thi được cung cấp trong khóa học này.
• Phiên tư vấn học thuật một kèm một với giáo viên
• Các tùy chọn myStudy hàng ngày

KEY
Đọc Viết Nói Nghe



B2 First
B2 First là một trong những kỳ thi Cambridge phổ biến nhất 
và phù hợp cho sinh viên cấp độ trung cấp bậc cao.

Các ứng viên thành công sẽ có bằng chứng cho thấy họ có 
thể giao tiếp trực diện tự tin và hiệu quả; theo dõi tin tức; 
viết Tiếng Anh rõ ràng và chi tiết, thể hiện quan điểm từ các 
góc nhìn khác nhau.

Sinh viên có thể dùng văn bằng này để nhập học nhiều khóa 
học dự bị, liên thông hoặc sơ cấp. Văn bằng này cũng đảm 
bảo rằng các sinh viên đó có thể sống, làm việc và học tập
một cách độc lập tại các quốc gia nói tiếng Anh.

Việc đạt được văn bằng này sẽ
nâng cao triển vọng nghề nghiệp, học tập và du lịch của bạn.

C2 Proficiency
Lý tưởng cho sinh viên ở cấp độ nâng cao và cao cấp, khóa 
học C2 Proficiency là cấp độ cao nhất trong các văn bằng 
Cambridge. Nó thể hiện trình độ bậc thầy trong Tiếng Anh 
của sinh viên sở hữu văn bằng này.

Các ứng viên thành công sẽ có bằng chứng cho thấy họ có 
thể học ở cấp độ cao nhất, bao gồm các chương trình Thạc 
sỹ và Tiến Sĩ; thương lượng và thuyết phục hiệu quả trong 
môi trường chuyên môn; hiểu các phần phức tạp của văn 
viết; nói về các chủ đề phức tạp và nhạy cảm; và trả lời hiệu 
quả các câu hỏi khó.

Việc đạt được văn bằng này sẽ mở ra cánh cửa để bạn đi du 
lịch, làm việc và học tập ở tầm quốc tế.

B1 Preliminary
Lý tưởng cho người bắt đầu học tới cấp độ trung bình,văn 
bằng B1 Preliminary sẽ trợ giúp sinh viên muốn giao tiếp bằng 
Tiếng Anh trong các tình huống thực hành, hàng ngày.

Các ứng viên thành công sẽ có bằng chứng cho thấy họ có 
khả năng sử dụng các kỹ năng Tiếng Anh để giao tiếp bằng 
lời nói và văn bản hàng ngày. 

Một số ví dụ gồm: có thể đọc sách, sách giáo khoa và bài báo 
đơn giản; viết thư đơn giản về các chủ đề quen thuộc; và ghi 
chú trong các cuộc họp và bài giảng.

Văn bằng B1 Preliminary có thể được dùng cho các mục đích 
giáo dục và làm việc, và được chấp nhận bởi hơn 8000 tổ 
chức giáo dục, doanh nghiệp và các cơ quan chính phủ trên 
khắp thế giới. Nó cũng có thể giúp sinh viên theo học các 
chương trình Tiếng Anh cấp độ cao hơn như B2 First, C1 
Advanced và C2 Proficiency.

Việc đạt được văn bằng này sẽ nâng cao triển vọng nghề 
nghiệp, học tập và du lịch của bạn.

C1 Advanced
Lý tưởng cho các sinh viên ở cấp độ nâng cao,
văn bằng C1 Advanced là minh chứng cho cấp độ thành tích 
cao trong Tiếng Anh đối với các sinh viên sở hữu nó.

Những sinh viên đang ôn thi vào đại học hoặc chuẩn bị đi làm 
sẽ phù hợp nhất với văn bằng này. Văn bằng C1 Advance 
được chấp nhận bởi hơn 8000 tổ chức giáo dục, doanh 
nghiệp và các cơ quan chính phủ trên khắp thế giới

Các ứng viên thành công sẽ có thể thể hiện khả năng theo 
học khóa học học thuật ở cấp đại học (hoặc tương đương); 
giao tiếp hiệu quả ở cấp độ chuyên môn; và thể hiện bản thân 
một cách rất trôi chảy.

Việc đạt được văn bằng này sẽ mở ra cánh cửa để bạn đi du 
lịch, làm việc và học tập ở tầm quốc tế.

Giới thiệu về Ôn luyện Cambridge 

Places are limited, apply today!
english@navitas.com
navitasenglish.edu.au
Follow us

@navitasenglish 

For more information visit navitasenglish.edu.au 
to view our Course Dates Calendar or for 
Cambridge Preparation pre-tests.
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