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Sinh viên ngoài nước Úc có thể ghi danh và hoàn thành khóa học 
Tiếng Anh TAFE NSW. Nâng cao các kỹ năng nghe, nói, đọc và 
viết của bạn và chuẩn bị cho việc học tập, công việc và cuộc sống 
trong mơ sau này như một người nói Tiếng Anh.

SẴN SÀNG BẮT ĐẦU KHÓA HỌC NGHỀ HOẶC ĐẠI HỌC TẠI 
TAFE NSW.

HỌC TIẾNG ANH VỚI TAFE NSW

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN CHUYÊN NGHIỆP
Với sự hỗ trợ của nhóm CNTT, chúng tôi mang tới cho học viên trải nghiệm học 
tập chất lượng cao nhất và cho phép họ đạt tới các mục tiêu Tiếng Anh. Học tập 
trực tuyến tại TAFE NSW cho phép giáo viên và học viên cùng làm việc với nhau 
trong thời gian thực. Thật tuyệt khi có thể kết nối với học viên tại quốc gia sở tại 
của họ, tin tưởng rằng chúng ta có thể làm việc gần gũi với họ để tối đa hóa hiệu 
quả học tập Tiếng Anh của họ.

Tham gia các khóa học trực tuyến 
của chúng tôi ngay từ quốc gia của 
bạn, với giá AUD$250 mỗi tuần*

*dành cho học viên sống ngoài nước Úc. Phí xin học là AUD$150 sẽ được thu để trang trải các chi phí quản lý. Mức phí này sẽ có hiệu lực tới ngày 31/12/2021.

Nhận văn bằng Tiếng Anh cùng 
các sinh viên trên khắp thế giới

 § Giáo viên trình độ cao và giàu kinh nghiệm giảng dạy sát sao với học viên

 § Lớp học hoạt động trong 4 giờ từ thứ Hai tới thứ Sáu (Newcastle là thứ Hai 
tới thứ Năm)

 § 20 giờ mỗi tuần mỗi chương trình mang lại các kết quả học tập giống như đi 
học trực tiếp

 § Quyền truy cập phần mềm Office 365, gồm Microsoft Teams, Outlook, 
OneDrive, Word, Excel, và Powerpoint

 § Trợ giúp của bộ phận CNTT cho mọi học viên

Tại sao bạn nên học Tiếng Anh với TAFE NSW
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KHÁM PHÁ CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH TAFE NSW

Chương trình Tiếng Anh Cơ bản  (CRICOS #049258C)

Tiếng Anh cho Mục đích Học thuật   (CRICOS #0101064)

KHÓA HỌC NÀY ĐỂ LÀM GÌ?

Nâng cao khả năng thành thạo Tiếng Anh của 
bạn để đi du lịch và học tập, hoặc để giao tiếp 
với người nói Tiếng Anh trên khắp thế giới. 
Khóa học này giúp phát triển các kỹ năng ngữ 
pháp, nghe, nói, đọc và viết. Bạn có thể bắt 
đầu ở bất kỳ cấp độ nào, từ người mới học 
tới nâng cao và hoàn thành ở bất kỳ điểm kết 
thúc nào phù hợp với nhu cầu cá nhân của 
mình.

KHÓA HỌC NÀY ĐỂ LÀM GÌ?

Khóa học này sẽ nâng cao khả năng thành 
thạo và chiến lược học thuật Tiếng Anh của 
bạn để tham gia thành công các khóa học học 
thuật và Đại học tại Úc. Khóa học có các điểm 
kết thúc linh hoạt nên bạn có thể rời khóa học 
khi đạt được mức độ thành thạo theo yêu cầu 
của khóa học tiếp theo.

THỜI GIAN HỌC:

2 - 50 tuần

(20 giờ mỗi tuần)

THỜI GIAN HỌC:

5 - 20 tuần

(20 giờ mỗi tuần)

LƯU Ý:

Việc hoàn thành ở cấp độ 
trung cao sẽ cho phép bạn 
vào thẳng các khóa học 
TAFE NSW với yêu cầu 
điểm đầu vào IELTS 5.5.

LƯU Ý:

Yêu cầu đầu vào của khóa 
học này là IELTS 5.5 hoặc 
tương đương. Học viên 
đã đạt cấp độ Trung Cao 
(CEFR B2) tại Trung tâm 
Tiếng Anh TAFE NSW được 
nhận vào học chương trình 
Tiếng Anh cho Mục đích 
Học thuật.



Giáo viên của TAFE NSW
Các giáo viên đã đạt giải thưởng của TAFE NSW là chuyên gia ngôn ngữ, với ít nhất 5 
năm kinh nghiệm trong lĩnh vực mà họ giảng dạy. Giáo viên của chúng tôi thực sự chăm 
lo cho học viên, họ chú tâm tới bạn và tương lai của bạn và rất tự hào về danh tiếng 
quốc tế nhờ chất lượng xuất sắc trong đào tạo.

Tại TAFE NSW, bạn sẽ được các chuyên gia giảng dạy. Họ có trình độ cao, kiên nhẫn, 
tốt bụng và say mê giúp bạn cải thiện Tiếng Anh và đạt được các mục tiêu nghề nghiệp. 
Phương pháp giảng dạy tương tác của chúng tôi khuyến khích học viên giao tiếp và sử 
dụng ngôn ngữ mà họ học được trong lớp, trong ngữ cảnh thế giới thực.
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THÔNG TIN THỰC TIỄN VỀ CÁC TRUNG TÂM 
TIẾNG ANH NSW
 

Các khóa học Tiếng Anh của chúng tôi có các tùy chọn học linh hoạt, bắt đầu vào các thứ Hai, 50 tuần 
trong năm. Kết quả học tập tốt nhất đến từ phương pháp giảng dạy kết hợp, đó là lý do tại sao một 
tuần điển hình trong lớp tiếng Anh sẽ dạy bạn đọc, viết, nghe, tham gia công việc nhóm, thảo luận và 
hội thoại. Với 20 giờ mỗi tuần học đa dạng, bạn sẽ tiếp thu tiếng Anh dễ dàng hơn và nhanh hơn tại 
TAFE NSW.

THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU

Đọc Các Kỹ năng Tích hợp Máy tính Nghe Viết

Nghe Đọc Viết Đọc Phát âm

Thảo luận Viết Các Kỹ năng Tích hợp Nói Hội thoại

Lưu ý: tại một số địa điểm, các lớp học hoạt động từ thứ Hai tới thứ Năm. Các lớp học thường hoạt động từ 9 giờ sáng tới 1 giờ 30 chiều với thời gian nghỉ 30 phút. 
Các lớp học bổ túc tùy chọn có sẵn từ 2– 3 giờ chiều các thứ Ba và thứ Năm. Thời khóa biểu chỉ để làm mẫu, Có thể thay đổi.
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Liên thông

TAFE NSW sẽ giúp bạn đáp ứng được các yêu cầu đầu vào về Tiếng Anh của khóa học nghề hay đại 
học mà bạn chọn.

Học Tiếng Anh với TAFE NSW giúp bạn 
được bảo đảm vào học bất kỳ khóa học 
nào của TAFE NSW dành cho du học sinh. 
Đặc quyền này bao gồm văn bằng nghề (từ 
chứng chỉ cho tới diploma nâng cao)* và 
bằng cử nhân

Tiếng Anh TAFE NSW cho Mục đích Học 
thuật được nhiều nhà cung cấp dịch vụ giáo 
dục đại học của Úc chấp nhận vì đáp ứng 
được các yêu cầu đầu vào về Tiếng Anh cho 
các chương trình học cung cấp. 

MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM
Chúng tôi đã rất nỗ lực để đảm bảo thông tin trong sách này là chính xác khi xuất bản (tháng 11/2020). Thông tin bổ sung hiện có tại tafensw.edu.au/international/
study/courses/english. ^trừ Diploma Điều dưỡng là yêu cầu kiểm tra IELTS hoặc OET.

Wakana Hirono, Nhật Bản

Tôi luôn cảm thấy được chào đón trong lớp học. Các khóa học Tiếng Anh rất vui vì tôi được học 
với các giáo viên và các bạn du học sinh thân thiện. Các giáo viên nỗ lực tạo ra môi trường tốt 
hơn để cải thiện khả năng Tiếng Anh của chúng tôi. Nếu học viên không hiểu rõ nghĩa của một từ 
thì giáo viên sẽ tìm kiếm từ đó trên internet và cho chúng tôi thấy hình ảnh bằng cách chia sẻ màn 
hình của giáo viên đó. Điều đó làm học viên rất dễ hiểu và tôi cho rằng đó là một trong những lợi 
thế của các lớp học trực tuyến.
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Meadowbank telc@tafensw.edu.au
Newcastle   hunter.elc@tafensw.edu.au 
Ultimo  sit.englishcentre@tafensw.edu.au 
Wollongong inter.illawarra@tafensw.edu.au
Kingscliff nci.international@tafensw.edu.au

Ultimo, Meadowbank, 
Kingscliff, Wollongong 
và Newcastle

Newcastle

Newcastle

Ultimo


