
Đặc điểm chính của IELTS tại SMEAG

 Điểm 2. Hội Đồng Anh ủy quyền là “Trung tâm Khảo thí IELTS chính thức”

SMEAG là trường Anh ngữ đầu tiên và duy nhất ở Philippines được công nhận bởi Hội đồng 
Anh là một Trung tâm Đào tạo và Khảo thí IELTS. Từ Tháng 7 năm 2011, Trung tâm Đào tạo 
Anh ngữ SMEAG, cùng với Hội Đồng Anh, đã chính thức mở cửa là một Trung tâm Khảo thí 
IELTS (Academic Module) tại Classic Campus.

 Điểm 2. Hội Đồng Anh tài trợ "Hội thảo đào tạo thi IELTS chính thức"

SMEAG tổ chức Hội thảo IELTS được tiến hành bởi Hội Đồng Anh. Hội thảo liên quan đến 
việc sử dụng thông tin về IELTS Mới nhất và Chính xác để đào tạo giáo viên. Từ đó, học viên 
SMEAG có thể trải nghiệm chất lượng giáo dục IELTS tốt hơn thông qua giảng viên của họ.  

 Điểm 3. Trung tâm Tài liệu Ôn luyện thi IELTS

Trung tâm Tài liệu Ôn luyện thi IELTS tại SMEAG (IRC) nhận được tài liệu IELTS mới nhất từ Hội 
Đồng Anh.
Trung tâm Tài liệu Ôn luyện thi IELTS cung cấp tài liệu học tập khác nhau cho thí sinh
•Sách luyện thực hành IELTS mới nhất
•Audio CD, DVD 

 Điểm 4. Chương trình Cam kết Điểm IELTS

Miễn học phí và lệ phí kiểm tra thật sẽ dành cho học viên cho đến đạt được điểm số mục tiêu. 
Học viên đăng ký chương trình cam kết IELTS đúng ngày nhập học và học hơn 12 tuần với tỷ 
lệ tham gia lớp học 100% và không có bất kỳ warning nào sẽ được miễn học phí và lệ phí thi 
nếu chưa đạt được điểm số mục tiêu từ kỳ thi chính thức IELTS. (Lệ phí ký túc xá, visa và lệ phí 
khác không nằm trong hỗ trợ này)

IELTS tại SMEAG kiểm tra tất cả bốn kỹ năng ngôn ngữ - nghe, đọc, viết và nói. SMEAG cung cấp 
cho học viên giáo dục tốt nhất nhờ các giảng viên có trình độ cao nhất đã trải qua một quá trình 
tuyển dụng bảy bước nghiêm ngặt và hai tháng đào tạo chuyên sâu.

DÀNH CHO
Học viên có kế hoạch đi du 
học hoặc di cư đến một quốc 
gia khác

Học viên cần phải có một 
số điểm mục tiêu trong thời 
gian ngắn nhất

Học viên muốn học sâu hơn 
về tiếng Anh học thuật

CLASSIC CAMPUS

Thứ Hai hàng tuần 
Khóa IELTS Cam kết: Thứ Hai 
nhất định hàng tháng

4 tuần trở lên
Khóa IELTS Cam kết: 12 tuần 
trở lên

Lớp Bắt buộc: 360’
Lớp không bắt buộc: 90’
Lớp Sparta: 170

Kết quả của Học viên SMEAG
Học viên SMEAG hiện luôn đang cố gắng để đạt được điểm số để nhập cư, làm việc, hoặc học tập nâng cao tại Canada, New Zealand, 
và Úc thông qua khóa học IELTS rất hệ thống của SMEAG.
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CHOI JAE ** Kết quả thi IETLS chính thức từ học viên khóa IELTS tại SMEAG.

IELTS
International English Language Testing System

IELTS là một bài kiểm tra trình độ tiếng Anh quốc tế công nhận được phát triển 

bởi Hội đồng Anh, IDP: IELTS Australia và the University of Cambridge ESOL 

Examinations (Cambridge ESOL). 

GIỚI THIỆU VỀ CHƯƠNG TRÌNH TẠI SM
EAG  - IELTS

Mô tả chương trình

Khóa
Course 1 Course 2 Course 3 Course 4 Course 5

PRE IELTS 5.5 Guarantee 6.0 Guarantee 6.5 Guarantee 7.0 Guarantee

Lớp

•1:1  R/W A
•1:1  R/W B
•1:1  L/S A
•1:1  L/S B
•1:4  DISCUSSION A
•1:4  DISCUSSION B
•1:8  PRE IELTS A
•1:8  PRE IELTS B

•1:1  SPEAKING A •1:1  SPEAKING B
•1:1  WRITING A •1:1  WRITING B
•1:4  READING A •1:4  READING B
•1:8  LISTENING A •1:8  LISTENING B

ĐIỀU KIỆN KHÔNG
IELTS 3.5 / TOEIC 490 

hoặc cao hơn
IELTS 5.0 / TOEIC 680 

hoặc cao hơn
IELTS 6.0 / TOEIC 800 

hoặc cao hơn Điểm thi thật IELTS 6.5 
hoặc cao hơn

 Điểm thi chính thức hoặc trình độ đánh giá bởi SMEAG đều được công nhận trong trường hợp này. 

THỜI GIAN 

CAM KẾT
KHÔNG

12 tuần (thời gian đăng ký)
 Học viên cam kết phải theo ngày nhập học và hoàn thiện module đã đăng ký

LỢI ÍCH CAM 

KẾT
KHÔNG

Cơ hội miễn học phí và phí thi thât sẽ dành cho học viên đến khi đạt được điểm số mục tiêu
Chỉ dành cho học viên có 100% tỷ lệ tham gia lớp học bắt buộc và không có warning(Bắt buộc ở tại ký túc xá trường)

HỖ TRỢ PHÍ 

THI
KHÔNG

Học viên với thời gian đăng ký 12 tuần sẽ có cơ hội miễn phí thi thật
(học viên có 3 warning từ Ban đào tạo và / hoặc Ban quản lý sẽ bị loại)

* Học viên sẽ thi sau 10 tuần kể từ ngày nhập học.

CHÚ Ý

•Tất cả học viên phải làm bài kiểm tra đầu vào để xác định trình độ và sự hợp lý cho khóa học đã đăng ký.
•  Học viên phải duy trì một tham gia đầy đủ lớp Sparta trong vòng 4 tuần đầu tiên nhập học cũng như tham gia toàn bộ kiểm tra thử 
IELTS hàng tuần trong thời gian học tại đây.

THỜI GIAN BIỂU

Course 1 : 

Khóa học luyện thi IELTS này 
được thiết kế cho những học 
viên muốn học IELTS nhưng 
chưa có kinh nghiệm hay 
kiến thức về kỳ thi.

Course 2 : 

Bằng cách sử dụng phương 
pháp tiếp cận giải quyết vấn 
đề hiệu quả, học viên sẽ có 
thể cải thiện kỹ năng Anh 
ngữ trong khi chuẩn bị cho 
kỳ thi này.

Course 3,4, and 5 : 

Khóa học nâng cao này dành 
cho những học viên yêu cầu 
quản lý việc học có hệ thống 
và chi tiết hơn để đạt được 
điểm số mục tiêu cho mục 
đích giáo dục cao hơn.

THỜI GIAN LỚP NỘI DUNG

06:40~08:00
Morning 

Sparta
Classes

Pattern / Grammar Grammar/Idiom

CNN Listening/Dictation

IELTS IELTS Listening

08:40 ~ 09:25 1st Class
1:1 Class 

(Speaking) A
Special class

09:30 ~ 10:15 2nd Class
1:1 Class 

(Speaking) B

10:25 ~ 11:10 3rd Class Special Class 
(Survival English 

A / B)

1st & 2nd 
Class

3rd & 4th 
Class

5th & 6th 
Class

7th & 8th 
Class

9th & 10th 
Class

11:15 ~ 12:00 4th Class

Speech
A / B

Special 
Class 

(Survival 
English 

A/B)

Business
A / B

English 
Expression

A / B

Speak 
Up

A / B

13:00 ~ 13:45 5th Class
1:4 Class 

(Reading) A

13:50 ~ 14:35 6th Class
1:4 Class 

(Reading) B

14:45 ~ 15:30 7th Class
1:1 Class 

(Writing) A

15:35 ~ 16:20 8th Class
1:1 Class 

(Writing) B

16:30 ~ 17:15 9th Class
1:8 Class 

(Listening) A

17:20 ~ 18:05 10th Class
1:8 Class 

(Listening) B

19:00 ~ 19:45
Evening 

TOEIC TOEIC Listening

News & Sitcom Listening & Speaking
19:50 ~ 20:35

Sparta Class
IELTS IELTS Exam Preparation

Lịch cuối tuần

KIỂM TRA IELTS HÀNG TUẦN TẠI SMEAG
Thi thử IELTS (Địa điểm khảo 
thí được ủy quyền)  Hàng 
tuần (Thu thập và tư vấn 
điểm cho học viên)

THỜI GIAN LỚP NỘI DUNG

Thứ Sáu 18:00 ~ 19:00 Lễ Tốt nghiệp Diễn văn Tiếng Anh/ Các hoạt động

Thứ Bảy 09:00 ~ 12:00
Kiểm tra hàng tuần /
Cuối tuần, Nghỉ lễ

IELTS Test
Lớp đặc biệt cho ngày nghỉ (Luyện thi / Speech / Drama)

18 19

    GIỚI THIỆU VỀ CHƯƠNG TRÌNH TẠI SMEAG    


