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Chương trình giao tiếp  
Anh ngữ toàn diện tại TEV 

⁕ Ưu đãi Xuân Canh Tý 2020 cho 100 học viên đầu tiên ghi danh ⁕ 
 
I. Thông tin chung: 

● Cải thiện toàn diện 4 kỹ năng nghe, nói, đọc viết; tập trung cải thiện tối đa nghe 
- nói và phản xạ 

● Được hỗ trợ học bù, đảm bảo 100% số buổi học trong khoá.  
● Những điểm nổi bật:  

1. Các hoạt động giao tiếp tiếng Anh theo tình huống, giúp học viên tăng 
cường phản xạ trực quan tức thời 

2. Workshop, câu lạc bộ tiếng Anh, câu lạc bộ phim ảnh và rất nhiều hoạt 
động khác hỗ trợ sự tự tin, kiến thức thường thức/xã hội - có giảng viên 
bản xứ lẫn giảng viên Việt hỗ trợ 

3. Giáo viên đứng lớp có chuyên môn vượt trội, am hiểu tâm lý và khó khăn 
của học viên, hỗ trợ học viên tận tình 

4. Giáo trình ưu việt, thiết kế đồ hoạ đẹp mắt và kiến thức thực tế, mang 
tính ứng dụng cao 

5. Sự đồng bộ hoá thông suốt giữa phương pháp giảng dạy, cơ sở vật chất - 
công nghệ lớp học, giáo trình học. 

 
II.  Biểu giá học phí:  
Áp dụng từ 03/02/2020 - 09/02/2020  
Chương trình ưu đãi: Xuân 2020 cho 100 học viên đầu tiên ghi danh.  
 

Lớp Trình độ   Nội dung học Học phí 
ưu đãi 

Thời lượng 
Quyền lợi 
học viên 

Giao 
tiếp 

cơ bản 
(CB) 

L1 
-Xây dựng nền tảng cơ bản 
-Cải thiện sự tự tin, rụt rè  
-Bổ sung từ vựng thông 
dụng 

5,000,000đ 
4,380,000đ 

12 tuần 
(3 tháng) 

-TEV support 
-30 buổi/khoá 
-Flashcards từ 
vựng Tết độc 
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-Lấy lại nền tảng phát âm  quyền tại TEV 

L2 

-Nâng cao sự tự tin  
-Hoàn thiện phản xạ giao 
tiếp 
-Tiếp xúc với đa dạng chủ 
đề thực tế trong cuộc sống 
-Cải thiện vốn từ vựng 
thông dụng 
-Chuẩn hoá phát âm 
-Cải thiện phản xạ từ và 
câu 

5,000,000đ 
4,380,000đ 

12 tuần 
(3 tháng) 

-TEV support 
-30 buổi/khoá 
-Flashcards từ 
vựng Tết độc 
quyền tại TEV 
 

Giao 
tiếp 
tổng 
quát 
(TQ) 

 

L3 

-Nâng cao sự tự tin 
-Phát triển từ vựng, câu cú, 
văn phạm 
-Hoàn thiện phát âm, chú 
trọng ngữ điệu 
-Bổ sung kỹ năng thuyết 
trình, làm việc nhóm bằng 
tiếng Anh 
-Nền tảng TOEIC, IELTS 

5,000,000đ 
4,380,000đ 

12 tuần 
(3 tháng) 

-TEV support 
-30 buổi/khoá 
-Flashcards từ 
vựng Tết độc 
quyền tại TEV 

L4 

-Nâng cao sự tự tin 
-Bổ sung khả năng tiếng 
Anh toàn diện 
-Tăng cường khả năng, 
thuyết trình, tranh luận, 
dẫn chứng bằng tiếng Anh 
-Bổ sung thành ngữ, tục 
ngữ thông dụng 
-Nền tảng TOEIC, IELTS 

5,500,000đ 
4,380,000đ 

12 tuần 
(3 tháng) 

-TEV support 
-30 buổi/khoá 
-Flashcards từ 
vựng Tết độc 
quyền tại TEV 

Giao 
tiếp 

nâng 
cao 
(NC) 

L5 

-Bổ sung khả năng tiếng 
Anh toàn diện 
-Kỹ thuật phát âm cao cấp  
-Bổ sung từ vựng, kiến 
thức mang tính học thuật  
-Nâng cao kỹ năng mềm - 
thuyết trình, tranh luận, 
dẫn chứng.  
-Nền tảng TOEIC, IELTS 

5,500,000đ 
4,580,000đ 

12 tuần 
(3 tháng) 

-TEV support 
-30 buổi/khoá 
-Flashcards từ 
vựng Tết độc 
quyền tại TEV 
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III.  Chính sách học phí:  
a. Học viên có thể cọc để giữ chỗ và được hưởng các quyền lợi học viên trước ngày 

khai giảng lớp (tham khảo phần  Quyền lợi học viên ) 
b. Ưu đãi đăng ký lộ trình:  
● Ưu đãi đăng ký COMBO (đăng ký nhiều khoá) 
● Ưu đãi khi ghi danh cùng bạn bè. 
● Thông tin thêm về ưu đãi có trong file Chính sách ưu đãi  

 
 
III.  Quyền lợi học viên:  
 

A. Quyền lợi chung: 
● TEV support:  

○ Teacher support: hỗ trợ học viên qua group chat, giải đáp thắc mắc.  
○ Book lịch Phòng Đào Tạo - Học Vụ trong khung giờ làm việc để hỗ trợ học 

viên thêm tại Khu tự học.  
● Phòng Tư Vấn - Tuyển Sinh  hỗ trợ chăm sóc học viên xuyên suốt khoá học 

(online và offline) 
● Giáo viên hỗ trợ online và offline để bổ sung kiến thức xuyên suốt quá trình học  
● Phòng Đào Tạo - Học Vụ  sắp xếp học bù để đảm bảo số buổi học của học viên. 

(tham khảo chi tiết  Chính sách học bù của học viên The English Valley  tại form 
khác) 

● Tặng phần mềm Elsa trị giá 2.000.000đ - app hỗ trợ tinh chỉnh phát âm, hỗ trợ 
xuyên suốt tiến trình học (áp dụng cho  COMBO) 

 
B. Lưu ý: 

Trong trường hợp học viên hoàn tất học phí và chờ mở lớp, học viên vẫn được hưởng 
các quyền lợi trong thời gian chờ:  

● TEV support 
● Tặng phẩm event (nếu có)  
● Tham gia workshop/clb 
● Phần mềm Elsa (áp dụng cho  COMBO) 

 
 
IV.  Cam kết của The English Valley:  

● Cung cấp đúng thông tin, tư vấn rõ ràng cho học viên. 
● Thông tin học phí được áp dụng trong thời hạn nêu trên. 
● Học phí chưa bao gồm tiền dụng cụ học tập và giáo trình. 

 
 

3 


