
Đạt các mục tiêu  
giao tiếp của bạn 
với Tiếng Anh Cơ Bản

GE
Các khóa học Tiếng Anh Cơ Bản sẽ giúp sinh 
viên phát triển các kỹ năng giao tiếp thực 
tế. Chúng tôi giúp sinh viên phát triển sự tự 
tin để sống, làm việc và du lịch tại Úc. Sinh 
viên sẽ tốt nghiệp với các kỹ năng Tiếng Anh 
có thể sử dụng được ở bất kỳ đâu, cùng với 
mạng lưới bạn bè và quan hệ toàn cầu.
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Các kỹ năng được phát triển ở từng cấp độ của Tiếng Anh Cơ Bản

Nâng cao
CEFR B2+ - C1

IELTS 6.0 and above

Thể hiện các ý tưởng một cách trôi chảy và tự nhiên

Sử dụng Tiếng Anh cho các mục đích xã hội, học thuật và chuyên môn

Hiểu Tiếng Anh trong cuộc sống hàng ngày mà không cần quá cố gắng

Trung cấp bậc cao
CEFR B1+ - B2
IELTS 5.0 - 6.0

Sử dụng vốn từ vựng rộng, cụm động từ và từ ngữ trong các chủ đề hàng ngày
Đưa ra quan điểm và giải thích các ý tưởng trong nhiều vấn đề đa dạng như môi trường 
hoặc các sự kiện thời sự của thế giới
Giao tiếp khá thành thạo với người bản địa

Trung cấp
CEFR B1

IELTS 4.0 - 5.0

Xử lý các tình huống phổ biến hàng ngày như khuyên bạn bè hoặc giải quyết vấn đề khi đi 
du lịch
Hiểu các ý chính của một cuộc hội thoại tại trường hoặc trong công việc

Nói và viết về các chủ đề thú vị như sở thích, sự kiện, mơ ước và tham vọng

Tiền trung cấp
CEFR A2 - B1

IELTS 3.0 - 4.0

Mô tả gia đình, quê hương và những nơi họ đã tới thăm tại Úc

Viết email đơn giản cho gia đình hoặc bạn bè về trải nghiệm của họ tại Úc
Hiểu và sử dụng các từ ngữ phổ biến để giao tiếp trong các tình huống thực tế 
như gọi đồ ăn hoặc hỏi đường

Sơ cấp
CEFR A2

IELTS 2.0 - 3.0

Nói về bản thân và cung cấp thông tin cá nhân cơ bản

Sử dụng các từ ngữ hàng ngày quen thuộc và các cụm từ cơ bản
Giao tiếp một cách đơn giản trong các tình huống như đi mua sắm,  
du lịch và kết bạn

General English

Giới thiệu về Tiếng Anh Cơ Bản 
Tiếng Anh Cơ Bản tập trung vào 'Tiếng Anh hàng 
ngày', một nội dung rất quan trọng trong tương tác 
hàng ngày, du lịch và các hoạt động xã hội. Tiếng Anh 
‘Hàng Ngày' bao gồm cụm động từ và từ ngữ cũng như 
ngữ pháp và từ vựng.

Khả năng có thể giao tiếp và kết bạn khi dùng Tiếng 
Anh là rất cần thiết trong mọi lĩnh vực của đời sống 
chứ không phải chỉ để cho vui.

Ví dụ, làm việc nhóm thành công tại đại học và lập 
mạng lưới quan hệ trong sự nghiệp bằng Tiếng Anh đòi 
hỏi am hiểu Tiếng Anh cơ bản.

Sinh viên học Tiếng Anh Cơ Bản sẽ được trải nghiệm 
môi trường học tập năng động và tương tác. Môi 
trường đa dạng về quốc tịch và văn hóa từ khắp nơi 
trên thế giới đảm bảo rằng các kỹ năng trong giao tiếp 
quốc tế được phát triển trong mọi bài học.

Tiếng Anh Cơ Bản thử thách và khuyến khích sinh viên 
sử dụng Tiếng Anh trong lớp học và trong cuộc sống 
thực tế.

For more information visit navitasenglish.edu.au to view 
our Course Dates Calendar.

Giới thiệu Chương trình  
Tiếng Anh Navitas 
• Giáo viên giàu kinh nghiệm và có kỹ năng cao

• Các hoạt động gắn kết trong suốt khóa học, giúp 
sinh viên xây dựng sự tự tin và niềm tin

• Có cơ hội làm bài tập dự án và xây dựng các kỹ 
năng thuyết trình

Đặc điểm của chương trình 
• Phát triển sự tự tin để sống, du lịch, học tập hoặc 

làm việc tại Úc và các quốc gia nói Tiếng Anh khác

• Bài kiểm tra hàng tuần để theo dõi sự tiến bộ của 
sinh viên

• Khung giờ tư vấn học thuật một kèm một với giáo 
viên

• Học Tiếng Anh trong môi trường năng động và 
tương tác

• Kế hoạch myStudy (tự học) hàng ngày với sự giám 
sát của giáo viên

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

Follow us
@navitasenglish 

Đọc Viết Nói Nghe
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