
Đạt kết quả thi nhờ
Ôn luyện IELTS
 

IELT 
Hệ Thống Kiểm Tra Anh Ngữ Quốc Tế 
(IELTS) đánh giá khả năng sử dụng  
Tiếng Anh thành thạo của sinh viên.  
Nó cung cấp các cơ hội cho sinh viên 
muốn du lịch, học tập hoặc làm việc 
trong môi trường nói Tiếng Anh vì được 
các trường đại học, cao đẳng, chính phủ 
và nhà tuyển dụng trên khắp thế giới 
công nhận.
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Places are limited, apply today!
english@navitas.com
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Giới thiệu về Ôn luyện IELTS
Ôn luyện IELTS là một khóa học chuyên sâu cho sinh viên 
đang chuẩn bị thi IELTS.

Đây là một trong những kỳ thi hàng đầu thế giới để được 
vào đại học, thăng tiến sự nghiệp, và nhập cư.

Khóa học này tập trung vào việc nâng cao sự thành thạo 
các kỹ năng ngôn ngữ và chiến lược làm bài thi, giúp học 
viên làm bài thi IELTS một cách tự tin.

Học viên có thể đạt được điểm IELTS cao nhất của mình 
bằng cách phát triển các kỹ năng và chiến lược như:
• Nghe thông tin cụ thể bằng cách ghi chú hiệu quả
• Hiểu sơ đồ, bảng biểu và biểu đồ
• Diễn đạt ý tưởng rõ ràng và hiệu quả trong các bài viết
• Nói một cách tự tin khi sử dụng cấu trúc câu đúng

Chứng chỉ IELTS cho thấy học viên thi đỗ có thể dùng 
Tiếng Anh trong ngữ cảnh học thuật, giúp các em vượt 
trội trong các mục tiêu cuộc sống và học tập

For more information visit navitasenglish.edu.au to  
view our Course Dates Calendar or IELTS Preparation 
Pre-Tests.

Follow us

Giới thiệu Chương trình Tiếng Anh Navitas
• Giáo viên giàu kinh nghiệm và có kỹ năng cao
• Không gian riêng cho việc học tập và luyện thi
• Khai giảng vào mọi ngày thứ Hai 

Đặc điểm của chương trình
• Các lớp học chuyên sâu được thiết kế theo yêu  

cầu của nhóm, có nhận xét của giáo viên cho từng  
cá nhân

• Luyện bài kiểm tra IELTS hàng tuần trong suốt  
khóa học

• 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 cả khóa học

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

Các kỹ năng được phát triển ở từng cấp độ Ôn luyện IELTS

Nâng cao  
IELTS 5.5 - 7.5 / 

CEFR B2 - C1

Giao tiếp hiệu quả trong hầu hết các tình huống bằng cách cách sử dụng vốn từ 
vựng được phát triển tốt để thảo luận về nhiều chủ đề và mở rộng ý tưởng
Trình bày ý tưởng, hỗ trợ và chứng minh quan điểm rõ ràng dưới hình  
thức bài luận
Hiểu các quan điểm, suy luận và hàm ý khi lắng nghe và khi đọc văn bản như 
tuần báo học thuật, sách, tạp chí và báo giấy

Trung cấp  
bậc cao 

IELTS 5.0 - 5.5 /  
CEFR B1 - B2

Nói chuyện về chủ đề xác định bằng ngôn ngữ phù hợp và tổ chức ý 
tưởng một cách khoa học
Phân tích và so sánh dữ liệu, diễn đạt và chứng minh các quan điểm 
khác nhau
Hiểu các ý tưởng chính, dữ kiện thông tin khi đọc và nghe bài thuyết 
trình và các cuộc hội thoại trong thực tế

Trung cấp  
bậc cao Nâng cao

@navitasenglish 
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