
Đặc điểm Chính của TOEFL tại SMEAG

 Điểm 1. Địa điểm Khảo thí TOEFL có thẩm quyền tại Cebu được công nhận bởi ETS

CAPITAL CAMPUS tại SMEAG là một Địa điểm Khảo thí TOEFL iBT được ủy quyền tại Cebu, 
Philippines có xác nhận của ETS quản lý TOEIC và TOEFL trên toàn thế giới. Kể từ năm 2014, kỳ 
thi TOEFL iBT chính thức đã diễn ra tại CAPITAL CAMPUS và được Trung tâm Đào tạo Anh ngữ 
SMEAG Philippines và ETS quản lý. Học viên có thể kiểm tra ngày thi tại Trang chủ ETS hoặc 
của SMEAG.  

 Điểm 2. Chương trình TOEFL tại SMEAG dựa trên Trung tâm TOEFL riêng biệt ở Philippines 

(Việc đào tạo cho giám thị TOEFL được hỗ trợ bởi ETS)  
TOEFL (iBT)

Test of English as a Foreign Language

IELTS 
International English Language Testing System

Tổ chức thành lập ETS Hội Đồng Anh, IDP, Cambridge

Mục đích 

phát triển

Đánh giá Khả năng tiếng Anh để nhập học đại 
học tại Quốc gia Nói tiếng Anh 

Đánh giá Khả năng Hội thoại tiếng Anh của thí sinh 
xin Du học và Di cư tới Quốc gia Nói tiếng Anh

Thí sinh
Sinh viên đại học hoặc sau đại học cần thêm Kỹ 
năng tiếng Anh

Du học & di cư, tìm việc

Đặc điểm
Tiếng Anh Học thuật cung cấp Điểm tổng hợp 
đánh giá 4 Kỹ năng tiếng Anh 

Academic module &
General module

Kỹ năng đánh giá Listening / Reading / Writing / Speaking

 Điểm 3. Chương trình Cam kết

Sau khi học khóa TOEFL tại Trung tâm Đào tạo Anh ngữ SMEAG Philippines, học phí và lệ phí 
thi chính thức được cung cấp miễn phí nếu học viên chưa đạt được điểm số mục tiêu [Ký túc 
xá & lệ phí khác (Visa / điện và nước / giáo trình) không nằm trong hỗ trợ này]. Học viên bắt 
buộc tham gia 100% lớp bắt buộc và không có warning nào. Những lợi ích trên sẽ dành cho 
học viên đến khi đạt được số điểm mục tiêu. 

 Điểm 4. Thi thử TOEFL iBT hàng tuần

Chương trình TOEFL được dựng sẵn ở Trung tâm Đào tạo Anh ngữ SMEAG Philippines giúp 
học viên đạt được điểm số cao hơn. Vào thứ bảy hàng tuần, SMEAG đưa cho học viên cơ hội 
để thực hành Thi thử iBT / CBT tại Địa điểm Khảo thí được ủy quyền. Kinh nghiệm này có thể 
giúp học viên đạt được điểm số mục tiêu một cách nhanh chóng hơn. 

Dựa trên kinh nghiệm mở ra Địa điểm Khảo thí IELTS và TOEIC được ủy quyền duy nhất tại Cebu, 
Philippines, Chương trình TOEFL tại Trung tâm Giáo dục Anh ngữ SMEAG Philippines đã được 
phát triển. Bài thi TOEFL đánh giá 4 kỹ năng tiếng Anh như Nghe, Đọc, Viết và Nói của học viên có 
kế hoạch nhập học trường Đại học hoặc Sau đại học. Giám thị thi TOEFL tại Capital Campus của 
SMEAG được đào tạo trực tiếp bởi Trụ sở chính ETS và SMEAG cung cấp nhiều lớp học TOEFL 
hiệu quả hơn nữa cho học viên.

Học viên cần số điểm chính 
thức để có một công việc 
hoặc nhập cư

Học viên cần một số điểm 
mục tiêu trong thời gian 
ngắn.

Học viên muốn nâng cao kỹ 
năng tiếng Anh thực tế hơn 
giao tiếp cơ bản

CAPITAL CAMPUS

Thứ Hai hàng tuần
Nhập học TOEFL Cam kết: 1 
lần/ tháng

Hơn 4 tuần
Khóa TOEFL Cam kết : 12 tuần

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

Qua chương trình TOEFL rất hệ thốn   g, học viên đạt được 
điểm số mục tiêu để du học hoặc xin việc tại Mỹ, Canada và Úc.
Cảm nhận về SMEAG - Jung Hui Rak (Willy), TOEFL 10 tuần + ESL 6 tuần
I am a SMEAG student who is now studying SMEAG TOEFL Program in SMEAG Capital Campus after 
having studied ESL Program for 6 weeks in SMEAG Sparta Campus. 
My first plan is ESL 8 weeks + IELTS 8 weeks but fortunately, I saw a chance to study TOEFL in SMEAG 
Capital Campus and changed my plan. 
For other students who plan to study in a foreign country, I am writing my objective opinions 
regarding the difference of ESL and TOEFL Program. 
I think ESL program is helpful to reduce a burden of studying English. I haven’t received a stress 
while in ESL Program. Sometimes I feel a little bit tired because of many hours of classes SMEAG 
provides and a lack of sleeping time. But all SMEAG ESL classes are fun and interesting. The 
strongest point of ESL Program is to reduce a burden and give courage to you.
On the other hand, TOEFL program is not all fun. The purpose of ESL is to communicate with 
each other while speaking English, but TOEFL program is a little different in atmosphere and a 
class method because TOEFL provides a score. After starting to study TOEFL, I experienced losing 
confidence in speaking English. Comparing to other parts, like Writing, Reading and Listening, still I 

feel Speaking is a difficult class for me. 
Even though SMEAG TOEFL Program is the first step, I haven’t experienced uncomfortable things to 
study TOEFL regarding the NỘI DUNG and system while studying. All SMEAG TOEFL students should 
take a weekly TOEFL Mock TEST while using an authorized iBT TOEFL Test center. For example, 
TOEFL Speaking test is recorded by using a mike instead of talking to a person and the Writing task 
allows us to practice our typing ability. Because especially SMEAG TOEFL team is organized with 
skilled teachers, if you wanna study much more upgraded English, I will recommend SMEAG TOEFL 
Program.
TOEFL Program has 5 courses. I studied Course 2 which has a target score of more than 60. In course 
2, students can learn various skills and Course 3 provides more practice tests. TOEFL usually asks 
about the topics related with University Life of which I don’t have any background knowledge. 
TOEFL Reading is related with each major and Listening test uses a lecture of professor and 
conversation in the Campus life. 
Finally, I hope my experience will be helpful for other students who have a plan to study TOEFL.

Test of English as a Foreign Language

TOEFL được phát triển bởi ETS (Educational Testing Service) của Mỹ để đánh 

giá khả năng tiếng Anh ở trình độ đại học cho cá nhân phi bản địa có kế hoạch 

nhập học trường Đại học hoặc Sau đại học tại Mỹ, Canada, Úc, Anh và v.v.

GIỚI THIỆU VỀ CHƯƠNG TRÌNH TẠI SM
EAG - TOEFL

TOEFL

Mô tả chương trình

COURSES Course 1 Course 2 Course 3 Course 4 Course 5

ĐIỂM SỐ MỤC TIÊU Pre-TOEFL TOEFL 60 TOEFL 80 TOEFL 100 TOEFL 110

Tổ chức khóa 

học

•1:1  R & W A
•1:1  R & W B
•1:1  L & S A
•1:1  L & S B
•1:4  TOEFL Speaking A
•1:4  TOEFL Speaking B
•1:8  Pre-TOEFL A
•1:8  Pre-TOEFL 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

Ít nhất TOEIC 400 chính 
thức hoặc TOEFL 40 hoặc 

IELTS 3.0

Ít nhất TOEIC 500 chính 
thức hoặc TOEFL 60 hoặc 

IELTS 4.0

Ít nhất TOEIC 650 chính 
thức hoặc TOEFL 80 hoặc 

IELTS 5.5 TOEIC 790 chính thức

Không  Điểm kiểm tra xếp lớp SMEAG có thể được công nhận

ĐIỀU KIỆN 

CAM KẾT
Không 12 tuần đăng ký (Thời gian đăng ký môn học đã được định sẵn)

LỢI ÍCH CAM 

KẾT
Không

Miễn phí học phí và lệ phí thi TOEFL cho các học viên cho đến khi đạt được số điểm mục tiêu
Tham gia 100% các lớp học bắt buộc, 0 warning (phải ở tại SMEAG)

HỖ TRỢ PHÍ 

THI
Không

12 tuần đăng ký (ít hơn 3 warning)
Thi chính thức miễn phí sẽ diễn ra trong vòng 10 tuần sau ngày nhập học. 

CHÚ Ý
•Chỉ những học viên đáp ứng các yêu cầu của từng khóa học mới có thể đăng ký.
•100% bắt buộc tham gia các lớp Sparta trong 4 tuần đầu và thi thử hàng tuần TOEFL (Nếu vắng mặt hoặc không nghiêm túc sẽ bị warning)

Lịch học

Course 1 : 

Khóa học Luyện thi dành 
cho học viên muốn học khóa 
TOEFL Cam kết

Course 2,3 : 

Giáo trình thực hành TOEFL, 
học viên có thể học cách làm 
thế nào để trả lời câu hỏi.

Course 4,5 : 

Cho học viên muốn học kỹ 
năng tiếng Anh nâng cao 
hoặc cần sự chú ý có hệ 
thống và chi tiết hơn cho 
người nhập cư hoặc học Cao 
học

THỜI GIAN LỚP HỌC NỘI DUNG

06:40~08:00
Morning 

Sparta
Classes

Pattern / Grammar Grammar/Idiom

CNN Listening / Dictation

TOEIC TOEIC Reading Comprehension

08:40 ~ 9:25 1st Class
1:1 Class (Writing 

A)
Special class

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

B)
1st & 2nd 

Class
3rd & 4th 

Class
5th & 6th 

Class
7th & 8th 

Class
9th & 10th 

Class

10:25 ~ 11:10 3rd Class
Special Class 

(Movie A)

Speech Movie Business
Idiom & 

Expression
Music

11:15 ~ 12:00 4th Class
Special Class 

(Movie 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 

(Speaking A)

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

(Speaking 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 

Sparta Class A
TOEFL TOEFL Vocabulary

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

Evening 
Sparta Class B Step-Up Class VOCA & Expression

Lịch cuối tuần

Kiểm tra hàng tuần tại SMEAG
THI TOEFL (tại Địa điểm 
Khảo thí)  Từng kỹ năng 
sẽ được đánh giá và đào tạo

THỜI GIAN LỚP HỌC NỘI DUNG

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

Thứ Bảy 09:00 ~ 15:00
Kiểm tra hàng tuần 
/ Cuối tuần, Nghỉ lễ

THI TOEFL
Lớp đặc biệt ngày nghỉ (Luyện thi / Speech / Drama)

22 23

    GIỚI THIỆU VỀ CHƯƠNG TRÌNH TẠI SMEAG    


