CHƯƠNG TRÌNH HỌC
CAM KẾT ĐIỂM ĐẦU RA
TẠI IELTS VIETOP
Thời điểm 2020, khi Google từ khóa “IELTS cam kết
điểm đầu ra” thì người dùng sẽ có được 1.360.000
kết quả trong vòng 0,45 giây.
Vậy việc cam kết điểm IELTS đầu ra tại VIETOP có gì
khác biệt so với những nơi khác?

CHƯƠNG TRÌNH HỌC
Tư vấn chương trình học theo nhu cầu của từng học viên, mỗi học viên có lộ
trình học riêng phù hợp với thời gian, mục đích học tập, không rập khuôn,
gò bó.
Chương trình học đầy đủ IELTS học thuật (Academic) và IELTS tổng quát
(General).
Chương trình học cấp tốc và học lộ trình đa dạng tùy theo nhu cầu học của
học viên.
Đào tạo học viên với mọi trình độ đầu vào (Căn bản, chưa biết gì về IELTS,
đã từng tham gia thi…).
Lớp học linh động thời gian, theo thời điểm trong ngày có lớp vào sáng,
chiều tối. Theo tần suất có lớp 3 buổi và 5 buổi trong tuần. Mỗi ngày có 06
ca học linh động.
Đề kiểm tra năng lực với sự cố vấn thiết kế từ cựu giám khảo của đơn vị tổ
chức thi; tiết kiệm thời gian làm bài nhưng đảm bảo đúng và đủ theo tiêu
chuẩn một kỳ thi IELTS thực sự.
Kiểm tra đầu vào miễn phí giúp học viên học đúng lớp, đúng trình độ, tiết
kiệm được thời gian và chi phí học tập.
Học viên tham gia song song giờ học và giờ thực hành, được cập nhật kiến
thức mới và thực hành đề thi thật liên tục.
Sỉ số lớp dưới 8 học viên, giáo viên sửa bài chi tiết và đầy đủ cho học viên.
Mỗi lớp học đều được chia theo band điểm, học viên trong cùng một lớp học
có năng lực điểm như nhau.
Đội ngũ giáo viên có chuyên môn sư phạm với hơn 10 năm kinh nghiệm
giảng dạy IELTS, nội dung bài học tập trung đúng trọng tâm nội dung học
viên cần thi.

CHÍNH SÁCH DÀNH CHO HỌC VIÊN
Học viên tham gia lớp được tính phí theo đúng thời lượng chính xác tham
gia học thực tế.
Trong trường hợp có công việc gián đoạn, học viên được bảo lưu học phí
hoặc chuyển học phí cho người thân.

CAM KẾT ĐIỂM
Cam kết điểm đầu ra bằng Hợp đồng cam kết.
Điểm số cam kết là điểm thi thực tế tại tổ chức

và

Đào tạo lại miễn phí như nội dung cam kết trong hợp đồng.
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