
Lựa chọn của bạn   
Trải nghiệm của bạn   
Tùy chọn của bạn
myStudy là chương trình học tập cá nhân, được thiết kế để hỗ trợ bạn học tập; tập 
trung vào các kỹ năng ngôn ngữ cụ thể và các ưu tiên cá nhân giúp bạn tiến bộ và 
phát triển trong tương lai. 

myStudy là một chuỗi các tùy chọn, mỗi tùy chọn đã được thiết kế để cung cấp cho 
bạn quyền truy cập 1 giờ mỗi ngày dành cho bài tập bổ sung và làm việc nhóm.   

Các tùy chọn này được thiết kế để bổ trợ cho những gì bạn đã học trong lớp, và cũng 
cho phép bạn theo đuổi các sở thích trong nhiều chủ đề khi học tại Navitas English.

Tất cả các sinh viên học ban ngày có thể truy cập môn học myStudy theo thời gian 
cho phép từ thời khóa biểu.

Giới thiệu Navitas English myStudy
1. Chương trình này mang tới cho bạn cơ hội tập trung vào   
 nhu cầu ngôn ngữ cụ thể và các ưu tiên cá nhân của bạn.

2. Bạn có thể sử dụng thời gian để tập trung vào bài làm   
 hoặc bài tập về nhà.

3. Đối với các học viên đang học Ôn thi Cambridge hoặc   
 IELTS thì bạn có thể sử dụng thời gian này ôn tập cho bài   
 thi và làm bài tập.

4. Hãy dành thời gian nói chuyện trực tiếp với giáo viên.   
 Những buổi học này là học riêng và là cơ hội tuyệt vời để   
 bạn thảo luận với giáo viên về tiến trình học tập và kỳ   
 vọng của bạn.

5. Bạn có cơ hội để chọn tùy chọn hàng ngày.

6. Cho phép các học viên trong mạng lưới các địa điểm học   
 xá của chúng tôi hợp tác với nhau.



Vậy nội dung ưu đãi là gì?
Để cho dễ hiểu, chúng tôi đã chia tất cả các tùy chọn thành hai danh mục.

Tùy chọn chính 
Với trọng tâm là phát triển bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, và viết, trên cơ sở vững vàng về ngữ pháp và từ vựng, những tùy chọn này 
có thể được sử dụng để trợ giúp bạn tiến bộ trong khóa học, giúp bạn có các kỹ năng Tiếng Anh thực tế mà có thể sử dụng ở bất 
kỳ đâu.

Các tùy chọn phụ
Cho phép bạn được linh hoạt tham dự các buổi học cấu trúc, hướng dẫn chi tiết về các kỹ năng làm bài thi, ngôn ngữ sẵn sàng cho 
công việc và các bài học bổ trợ trong đó mang tới nhiều chủ đề phù hợp với nhu cầu của bạn. Chúng tôi đã tạo ra 1 gói các tùy 
chọn lớp chính trong Ôn thi Cambridge & IELTS và Tiếng Anh Học Thuật. Những tùy chọn này nhằm mang tới cho bạn phần cơ bản 
của các khóa học chính của chúng tôi

myStudy Thiết yếu
Đọc & Viết

Mục này kết hợp các hoạt động đọc và viết để nâng cao kỹ năng đọc, tăng kiến thức từ vựng và phát triển kỹ năng 
viết mà bạn cần cho công việc, để chuyển lên các khóa học chuyên sâu như Tiếng Anh Học Thuật và để học đại học. 
Chúng tôi hiểu những khó khăn khi viết một bài nghị luận, lý lịch chính xác hoặc email làm việc nhưng bạn sẽ nhận 
được tất cả trợ giúp cần thiết để làm những việc này thành công trong môn tự chọn này.

myStudy Thiết yếu
Nghe & Nói

Bạn sẽ được tương tác với các học viên khác và giáo viên để thực hành ngữ pháp và mở rộng phạm vi từ vựng thông 
qua nhiều chủ đề nói chuyện thú vị. Bằng cách học hỏi thêm về các kỹ năng và chiến lược nghe, bạn sẽ hiểu cách 
phản hồi tốt hơn với các bạn trong lớp và trở nên tự tin hơn khi nói chuyện cả bên trong và bên ngoài lớp học.

myStudy Thiết yếu
Phát âm

Phát âm rất quan trọng đối với học viên vì các em muốn người nghe hiểu được mình khi nói và cảm thấy tự tin khi nói 
chuyện trong công việc, học tập và cuộc sống xã hội hàng ngày. Tùy chọn này giảng dạy mọi âm thanh bạn cần để 
phát âm tốt và sẽ giúp bạn vượt qua các khó khăn riêng của bạn, bất kể quốc tịch của bạn là gì.

myStudy Thiết yếu
Tiến bộ&Phát triển

Sinh viên muốn theo dõi quá trình tiến bộ khi học Tiếng Anh và để đặt mục tiêu làm động lực cho các em học được 
nhiều hơn và cải thiện nhanh hơn. Tại Navitas English, chúng tôi hiểu tầm quan trọng của hành trình này. Tùy chọn 
này cung cấp toàn bộ các nguồn lực mà bạn cần với tư cách cá nhân để cải thiện các lĩnh vực ưu tiên và bao gồm 
tham vấn học thuật một kèm một để giúp đánh giá và tư vấn về kết quả kiểm tra và tổng quan tình hình học tập.

myStudy
Kỹ năng Thi

Đối với các học viên đang học các khóa ôn luyện như Ôn thi IELTS và Cambridge hoặc đang muốn thử học các khóa 
học này trong tương lai thì tùy chọn này cung cấp nhiều kỹ thuật và chiến lược thi để giúp đạt được số điểm cao 
nhất có thể được trong bốn kỹ năng chính gồm nghe, nói, đọc và viết thông qua các bài thi thử.  
Các kỹ năng Thi MyStudy cung cấp các điều kiện thi thực tế nhờ đó giúp bạn hình thành sự tự tin để thành công 
trong bài thi chính thức.

myStudy
Lớp chính

Các lớp học chính cho phép bạn trải nghiệm các khóa học chuyên sâu đa dạng mà chúng tôi có tại Navitas English 
gồm Ôn thi Cambridge, IELTS và Tiếng Anh Học Thuật. Điều này giúp bạn quyết định sẽ học khóa học nào tiếp theo 
và đạt được mục tiêu học tập. Khám phá khóa học nào có thể đưa bạn lên cấp độ tiếp theo đối với trình độ Tiếng 
Anh mục tiêu của bạn và để vào bậc đại học.

myStudy
Các Bài học Bổ trợ

Tại Navitas English, chúng tôi có nhiều hoạt động học tập và bạn với tư cách là học viên sẽ có tiếng nói! Bằng cách 
lắng nghe học viên và giáo viên, các bài học bổ trợ được thiết kế để đáp ứng các nhu cầu và cảm hứng của học viên 
bất kỳ lúc nào. Các bài học có thể từ học tập học thuật bổ sung, trợ giúp công việc và thuyết trình từ diễn giả khách 
mời, đến các lớp tập luyện hình thể, giữ gìn sức khỏe như khiêu vũ, yoga và thiền định.

myStudy
Giao tiếp & Văn hóa 

Kinh doanh

Việc giao tiếp có hiệu quả trong kinh doanh là đặc biệt khó đối với người không nói tiếng bản ngữ. Tùy chọn này cung 
cấp cho bạn các kỹ năng ngôn ngữ, chiến lược và hoạt động tương tác để nâng cao mức độ sẵn sàng cho công việc 
của bạn như viết và trả lời email, giao tiếp bằng lời nói và văn hóa tại nơi làm việc, thuyết trình, viết báo cáo và hiểu 
các dữ liệu phức tạp như số liệu thống kê. Hãy sẵn sàng để làm việc!

Cách thức hoạt động
Trong buổi định hướng, bạn sẽ được tìm hiểu về nội dung các tùy 
chọn myStudy và chúng có thể giúp bạn học tập ra sao. Giáo viên 
của bạn sẽ cung cấp cho bạn thời gian biểu của myStudy trên lớp 
và sẽ khuyên những tùy chọn nào là tốt nhất để bạn tham gia căn 
cứ theo tiến bộ cá nhân trong lớp của bạn.

Thông thường, mỗi học xá sẽ có một giờ bổ trợ myStudy. Những 
hoạt động này sẽ đảm bảo từng học xá có nét khác biệt theo khu 
vực.

Sự kết hợp các tùy chọn giúp bạn được tự do lựa chọn những gì 
bạn muốn làm, trước tiên bạn có thể muốn tập trung vào tất cả 
các tùy chọn Chính hoặc kết hợp giữa các tùy chọn này và các 
tùy chọn Phụ. Khi kết hợp với khuyến nghị của các giáo viên thì 
bạn sẽ có thể tập trung vào những gì bạn muốn.

Không gian myStudy
Là học viên Navitas English, bạn có thể chia sẻ ý tưởng, 
kinh nghiệm và mẹo học tập thông qua cổng thông tin học 
tập trực tuyến. Bạn có thể kết nối với các bạn cùng lớp và 
học viên từ các trường Navitas English khác.

Bạn có thể dùng các tài nguyên trên không gian myStudy 
để học và tối đa hóa việc học tập. Và bạn có thể truy cập 
vào không gian này từ bất kỳ đâu trong 12 tháng sau khi 
tốt nghiệp để bạn có thể tiếp tục phát triển các kỹ năng 
Tiếng Anh sau khóa học.

Tôi có thể học myStudy ở đâu
Tất cả các địa điểm học xá đều có nhiều tùy chọn được 
tạo ra đặc biệt để đáp ứng nhu cầu của bạn. 
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