
Tại sao chọn Navitas English
 Kinh nghiệm

Hơn 36 năm kinh nghiệm giảng dạy 
tại 3 địa điểm thành phố lớn ở bờ  
biển phía đông và tây nước Úc.

 Sự đa dạng
Hơn 9000 sinh viên đến từ hơn 
100 quốc gia mỗi năm

 Liên thông
Hơn 70 hiệp nghị tuyển sinh thẳng 
trên khắp nước Úc

 Hội viên sáng lập của English Australia
Tổ chức hàng đầu về đào tạo Tiếng  
Anh tại quốc gia này

Bắt đầu hành trình
của bạn tại Perth

Sống và học tập tại Perth, 
miền Tây nước Úc

Dân số
Greater Perth1 2,085,973

Thời tiết 
Mùa hè 2  32C  Mùa đông2 18C

5 địa điểm hàng đầu
1.Đảo Rottnest (khu bảo tồn thiên nhiên)
2.Bãi biển Cottesloe
3.Công viên Kings & Vườn bách thảo
4.Fremantle
5.Cầu cảng Elizabeth

Sự kiện chính
Lễ hội Công viên Kings
Lễ hội Thế giới Fringe
Lễ hội Âm nhạc & Ẩm thực Sông Margaret

Khám phá những bãi biển đẹp sững sờ của Ấn Độ Dương
Sống với phong cách tuyệt vời và giá cả phải chăng
Tận hưởng giao thông công cộng miễn phí khắp trung   

    tâm thành phố
Nhiều cơ hội cho du học sinh để tìm công việc  

   bán thời gian
Khám phá nhiều lễ hội ngoài trời, ẩm thực và giải trí

1http://www.abs.gov.au/AUSSTATS/abs@.nsf/mf/3218.0.
2https://www.australia.com/en/facts-and-planning/weather-in-australia.
3https://www.moneysmart.gov.au/managing-your-money/budgeting/australian-spending-habits.

https://www.abs.gov.au/statistics/people/population/regional-population/2018-19
https://www.australia.com/en/facts-and-planning/weather-in-australia.html
https://www.australia.com/en/facts-and-planning/weather-in-australia.html
https://moneysmart.gov.au/
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Hãy nói chuyện với đại diện Navitas 
English và ghi danh ngay hôm nay!

Thông tin về học xá Perth

Xe buýt đưa bạn tới học xá 
trong chưa đến 10 phút

TAFE 
WA

TAFE WA mang tới hơn 130 khóa học chất lượng cao được 
công nhận ở cấp quốc gia cho du học sinh.TAFE có các 
chương trình học liên thông lên các Đại học tại Tây Úc. Cơ 
sở vật chất hiện đại và trải nghiệm đào tạo thực hành.

Cao đẳng 
Curtin

Hơn 10 năm đam mê học thuật, Cao đẳng Curtin là con 
đường liên thông để bạn vào hệ cử nhân tại Đại học Curtin, 
đại học lớn nhất Tây Úc. Học xá và các cơ sở vật chất hiện 
đại được trường cao đẳng và đại học này dùng chung, nên 
ngay từ ngày đầu bạn sẽ có được trải nghiệm giáo dục thực 
sự độc đáo.

Đại học 
Curtin

Hơn 54 năm kinh nghiệm, Curtin là một đại học toàn cầu, 
sáng tạo và là đối tác mạnh mẽ trong ngành. Được xếp trong 
nhóm 1% đại học hàng đầu thế giới trong bảng xếp hạng học 
thuật các đại học trên thế giới năm 2020.

ECU 
Đại học  

Edith Cowen

Hơn 29 năm đào tạo chất lượng, ECU có 3 kỳ nhập học mỗi 
năm và là một trong những đại học trẻ tuổi tốt nhất thế giới 
đang tuyển sinh hơn 6.000 du học sinh mỗi năm. ECU đạt 
danh hiệu chất lượng giảng dạy tốt nhất năm năm liên tiếp 
trong toàn bộ 37 trường đại học tại Úc.

SAE
Trải qua hơn 30 năm giảng dạy, SAE đã thiết lập tiêu chuẩn 
trong đào tạo về truyền thông sáng tạo, mang tới cho bạn 
kiến thức và các công cụ để tạo ra sự nghiệp ước mơ của 
bạn. SAE có các khóa học cấp Chứng chỉ cho tới Sau đại học 
ở7 chuyên ngành sáng tạo tại 6 học xá ở Úc.

Viện Đại học 
Sheridan

Hơn 5 năm chuyên môn giáo dục tại Khu trung tâm Perth, 
cung cấp các chương trình đại học về Kinh doanh, Nhân văn 
và Khoa học Xã hội, Toán học, Khoa học Vật lý và Khoa học 
Đời sống và các chương trình sau đại học về Kinh doanh và 
Giáo dục.

Đại học 
Southern 

Cross  
(học xá Perth)

Hơn 27 năm cung cấp các chương trình giảng dạy và học 
thuật, đa dạngphong phú với 3 địa điểm học xá chính và 3 
chi nhánh cho phép có nhiều lựa chọn về địa điểm học.

ACAP 
Cao đẳng Úc về 
Tâm lý học Ứng 

dụng

Hơn 35 năm nghiên cứu chuyên môn và có nhiều khóa học 
từ cao đẳng chuyển tiếp tới thạc sỹ sau đại học về tư vấn, 
tội phạm học, tâm lý học, và công tác xã hội tại 6 địa điểm 
học xá ở Úc.

Đại học 
Murdoch

Hơn 44 năm giảng dạy và vinh dự được công nhận về ảnh 
hưởng mà các sinh viên có tư tưởng cởi mở, nghiên cứu làm 
thay đổi cuộc sống, học xá sáng tạo và phát triển trong 
ngành đã tạo ra — ở cả Tây Úc và trên khắp thế giới.

Navitas English Perth
211 Newcastle Street

Northbridge WA 6003 Australia

Sức chứa  442 sinh viên

Số lớp học  13

Sỹ số lớp trung bình  14

Các Hoạt động Xã hội Boomerang 
và Chương trình Trải nghiệm
navitasenglish.edu.au/boomerang

Trung tâm Khảo thí Navitas 
English on campus 

Thuê nhà theo tuần
$280

Thực phẩm3 
$122

Đi lại3
$64

Giải trí3
$83

Tiện ích3

$24

Chi phí sinh hoạt hàng tuần

Các chương trình Navitas English và Đối tác Địa phương

Tiếng Anh 
Cơ bản

Tiếng Anh 
học thuật

Ôn thi IELTSÔn thi Cambridge Tour Học xá Chương trình học liên 
thông cho Sinh viên

QUÉT ẢNH HOẶC NHẤP VÀO MÃ QR 

https://www.youtube.com/channel/UCwrSIBxY2lGByovVNs4Qktg
http://navitasenglish.edu.au/schools/learn-english-in-perth
https://www.facebook.com/NavitasEnglishPerth/
https://www.linkedin.com/company/navitasenglish
mailto:rafael.garutti%40navitas.com?subject=
https://www.instagram.com/navitasenglish/
http://www.navitasenglish.edu.au/assets/pdf/Factsheet-IELTS-Preparation-Vietnamese.pdf
http://www.navitasenglish.edu.au/assets/pdf/Factsheet-Cambridge-Preparation-Vietnamese.pdf
http://www.navitasenglish.edu.au/assets/pdf/Factsheet-General-English-Vietnamese.pdf
http://www.navitasenglish.edu.au/assets/pdf/Factsheet-Academic-English-Vietnamese.pdf
http://www.navitasenglish.edu.au/courses/academic-pathways/direct-entry-agreements/
https://youtu.be/-6zBUjfDxzc

