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KHAI GIẢNG: 14/8/2017
MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:



Chương trình được thiết kế nhằm nâng cao khả năng tiếng Anh tổng quát của học viên, đồng thời giới thiệu cấu trúc
bài thi, cách làm bài, hướng dẫn học viên làm quen và luyện tập từng dạng câu hỏi trong bài thi IELTS để có thể đạt
được kết quả thi cao nhất khi tham dự kỳ thi này.
 HỌC PHÍ:
 3.200.000đ/ khóa/ 10 tuần/ 60 giờ/ ca ngày; 3.600.000đ/ khóa/ 10 tuần/ 60 giờ/ ca tối;
Học phí ưu đãi dành cho học viên cũ khóa 2.17 đóng học phí từ 04 – 11/8/2017:
 2.900.000đ/ khóa/ 10 tuần/ 60 giờ/ ca ngày; 3.200.000đ/ khóa/ 10 tuần/ 60 giờ/ ca tối;
 ĐỊA ĐIỂM HỌC:
- Các lớp ban ngày học tại 87 Trần Quốc Thảo, Q.3
- Các lớp buổi tối học tại 184 Bis Pasteur, Q.1
Sĩ số học viên: 13 - 20 học viên/lớp.
Đối tượng tham gia:
Tuổi: từ 15 tuổi trở lên.
Trình độ học vấn: đã tốt nghiệp trung học cơ sở.
Trình độ tiếng Anh: đạt yêu cầu qua đợt kiểm tra đầu vào (bằng 1 bài thi IELTS mẫu) hoặc đạt trình độ Trung
cao cấp chương trình Anh văn Tổng quát (lớp G9 trở lên) hoặc chương trình Tiếng Anh văn phòng (lớp T7 trở lên).
Trường hợp chưa đủ trình độ để tham dự cấp lớp đầu tiên của chương trình luyện thi IELTS, học viên có thể tham
dự chương trình Anh văn Tổng quát hoặc Tiếng Anh văn phòng cho tới khi hoàn tất trình độ Trung cấp, đủ
trình độ chuyển sang chương trình luyện thi IELTS.
 CHƯƠNG TRÌNH HỌC:
Cấp lớp

Lớp

GVVN

Sơ cấp
Sơ Trung cấp
Trung cấp
Trung cao cấp

PI1, PI2
I1, I2
I3, I4
I5, I6

60
60
60
60

Cao cấp

I7, I8

60 giờ

giờ
giờ
giờ
giờ

Thứ 2-4

Giờ học
Thứ 3-5

8:00 - 11:30 (AAA4)

8:00 - 11:30 (AAA7)

17:30 - 21:00 (EEE1)

17:30 - 21:00 (FFF1)

Thứ 6-7

17:30 - 21:00 (EF3)

 ƯU ĐÃI:
 Tặng phiếu quà tặng có giá trị giảm học phí khi đăng ký học tiếp từ 300.000đ – 500.000đ cho học viên
hạng nhất, nhì có điểm trung bình cuối khóa từ 7.00 trở lên.
 Học đồng thời hai chương trình Anh văn và Trung văn trong một khóa sẽ được giảm 160.000đ vào mức
học phí của chương trình đóng sau.
 Giảm 50% phí làm thẻ thư viện.
 Miễn phí sử dụng phòng Lab - Multimedia.

