
Bắt đầu hành trình 
của bạn tại Sydney

Sống và học tập tại Sydney,  
New South Wales

Dân số 
Greater Sydney1 5,131,326

Thời tiết 
Mùa hè2 26C Mùa đông2 17C

5 địa điểm hàng đầu
1. Nhà hát Opera Sydney
2. Lễ hội ánh sáng Vivid Sydney
3. Vườn bách thảo Royal Botanic Gardens
4. Vịnh Watson Bay
5. Đi bộ từ bãi biển Bondi đến Coogee

Sự kiện chính
Các lễ hội về âm nhạc và ẩm thực
Lễ hội điêu khắc Sculpture by the Sea
Lễ hội Mardi Gras

 Chiêm ngưỡng bến cảng ngoạn mục
 Tận hưởng thành phố với các bãi biển lướt sóng và  

     các địa điểm du lịch nổi tiếng
 Tham quan các khu vườn bách thảo tuyệt  

     đẹp và Sở Thú Taronga
 Khám phá một thành phố đa văn hóa với ẩm thực đa dạng 

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.

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

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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Thông tin về học xá Sydney Hyde Park

Giao thông công cộng 8 phút đi 
bộ tới ga tàu Central Station

Đại học 
Macquarie

Hơn 50 năm đứng đầu toàn cầu về giáo dục, đại học 
Macquarie là đại học thứ ba được thành lập trong 
khu vực siêu đô thị của Sydney và mang tới nền 
giáo dục có chất lượng cao cho sinh viên trong nước 
và quốc tế.

UNSW 
Global

UNSW Global luôn nỗ lực để đảm bảo mỗi học sinh 
được hỗ trợ trên con đường học vấn của mình với 
các chương trình giáo dục xuất sắc, sự quan tâm và 
hỗ trợ dẫn đến UNSW. Học sinh có thể tiếp cận các 
cơ sở của UNSW như các câu lạc bộ thể thao và xã 
hội, nghĩa là ngay từ ngày đầu tiên, các em đã là 
một phần của đại gia đình UNSW.

Đại học  
La Trobe 
Sydney

Hơn 50 năm, La Trobe là nhà cung cấp chất lượng 
cao các khóa học về kinh doanh quốc tế, kế toán và 
quản trị tài chính và được xếp trong nhóm 1,2% đại 
học hàng đầu thế giới.

Đại học Tây 
Sydney Học 
xá Sydney

Trong hơn 30 năm qua, Đại học Tây Sydney được 
coi là một trong những tổ chức hàng đầu của Úc và 
nằm trong nhóm 400 trường hàng đầu thế giới. Học 
xá Thành phố Sydney mang trải nghiệm và chất 
lượng giống hệt Đại học Tây Sydney tới trung tâm 
của thành phố Sydney.

Đại học 
Newcastle

Hơn 50 năm cung cấp nền giáo dục chất lượng cao 
tại năm địa điểm, Ourimbah, Port Macquarie, 
Singapore, khu trung tâm Newcastle và khu trung 
tâm Sydney.

ICMS 
Hơn 24 năm cung cấp các khóa học quản trị khách 
sạn, tọa lạc tại các Bãi biển phía Bắc và trong Thành 
phố Sydney

TAFE NSW 
Hơn 135 năm mang tới trải nghiệm cuộc sống thực 
từ chứng chỉ cho tới văn bằng cử nhân tại 130 địa 
điểm ở New South Walles.

SAE
SAE đã thiết lập tiêu chuẩn trong đào tạo về truyền 
thông sáng tạo, mang tới cho sinh viên  
kiến thức và các công cụ để tạo ra sự nghiệp  
ước mơ. SAE có các khóa học cấp Chứng chỉ cho tới 
Sau đại học trong 7 chuyên ngành sáng tạo tại 6 
học xá ở Úc.

ACAP
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.  

Navitas English Sydney
Level 3, 255 Elizabeth Street

Sydney NSW 2000 Australia

Đại học 
Wollongong

Được coi là một trong những đại học hiện đại hàng 
đầu thế giới, mang tới chất lượng xuất sắc trong 
giảng dạy, học tập, nghiên cứu và trải nghiệm sinh 
viên không đâu sánh bằng.

Sức chứa  600 sinh viên

Số lớp học  17

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 tại học xá 

Thuê nhà theo tuần
$310

Thực phẩm3 
$122

Đi lại3
$63

Giải trí3
$83

Tiện ích3

$24

Chi phí sinh hoạt hàng tuần

Hãy nói chuyện với đại diện Navitas English và ghi danh ngay hôm nay!

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 

http://www.navitasenglish.edu.au/schools/learn-english-in-sydney
http://www.navitasenglish.edu.au/services/boomerang/
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/VDmxWrszgSk
https://www.facebook.com/NavitasEnglishSydneyHydePark
https://www.instagram.com/navitasenglish/
https://www.linkedin.com/company/navitasenglish
https://www.youtube.com/channel/UCwrSIBxY2lGByovVNs4Qktg

