
  

 

 

“Sự chuẩn bị hoàn hảo cho Tiếng Anh du học và làm việc” 

Xin chào! Tôi là John Brunsden, Giám đốc của ETC. 

Từ năm 1993, chúng tôi đã và đang giúp các sinh viên địa phương cũng như sinh viên quốc tế chuẩn bị 

tốt cho chương trình học thuật tại các trường Đại học, Trung học và các trường Cao đẳng. Sau khi hoàn 

thành khóa học tại ETC, nhiều sinh viên đã đạt thành tích xuất sắc các ngành như Kế toán, IT, Khoa 

học…tại các trường Đại học của New Zealand và Úc. Hiện nay, hơn 250 sinh viên từ 45 quốc gia khác 

nhau đang theo học tại ETC. 

ETC cung cấp những khóa học cho sinh viên quốc tế: 

 

Anh ngữ học thuật (Chương trình mới) 
Chương trình này phù hợp cho sinh viên muốn cải thiện tiếng Anh của mình để vượt qua bài kiểm tra tiếng Anh 

học thuật như IELTS, CAE hoặc FCE . 

 

Chương trình được chia thành 10 phần cho phép sinh viên chuyển từ sơ cấp đến cao cấp. Học sinh được đặt ở 

mức phù hợp nhất với khả năng và mục tiêu của họ . 

 

Giảng viên của chúng tôi là chuyên gia trong việc giúp học sinh có được điểm số cao nhất có thể trong các bài 

kiểm tra tiếng Anh quốc tế. 

 

Chứng chỉ New Zealand về ngôn ngữ tiếng Anh (Chương trình mới) 

Khóa học 20 tuần toàn thời gian này được thiết kế dành cho đối tượng học sinh muốn theo học tại các trường Đại 

học hoặc Cao đẳng ở New Zealand mà không cần phải thi chứng chỉ IELTS. ETC cung cấp 6 trình độ khác nhau 

bao gồm đọc, viết, nghe và nói từ sơ cấp đến cao cấp. 

Lớp học thuật 3 tương đương IELTS 5.5. 

Lớp học thuật 4 tương đương IELTS 6. 

Chương trình học trong kì nghỉ trung học: 

Khóa học toàn thời gian trong dịp nghỉ Giáng Sinh vào tháng 1 và tháng 2. Học viên liên lạc với văn 

phòng ETC để xếp lịch vào các khoảng thời gian khác. 

 

Tiếng Anh cho ngành Y Tế 

Khóa học toàn thời gian này được thiết kế cho sinh viên theo học các ngành Y Tế (đặc biệt là ngành Y 

Tá), muốn cải thiện tiếng Anh để vượt qua kì thi OET. Học viên sẽ học tiếng Anh học thuật vào các 

buổi sáng và chiều và đóng khoản phí $150 cho 3 tiếng học luyện OET hàng tuần. 
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Chương trình học theo nhu cầu cá nhân 

ETC sẽ thiết kế và giảng dạy theo nhu cầu của học viên (ví dụ như tiếng Anh cho ngành hàng không). 

 

Trung tâm luyên thi IELTS 

ETC là một trong những trung tâm hỗ trợ luyện thi IELTS. Học viên sẽ được thực hành các câu hỏi 

IELTS dưới áp lực như trong giờ thi thật. 

 

OET – Kì thi Anh Ngữ Lao Động 

Kết quả kiểm tra OET được công nhận bởi Hiệp Hội Y Tá ở New Zealand và bởi các tổ chức nghề 

nghiệp khác như Hiệp Hội Nha Khoa. 

 

Cambridge English – First Certificate and Cambridge Advanced Exam 

 

Kì thi TOEIC ở Wellington 

Trung tâm chúng tôi đã được phê duyệt để giảng dạy và tổ chức kì thi TOEIC. 

Các lớp học cá nhân  

Các lớp này nhằm đáp ứng nhu cầu cá nhân của học viên, lớp sẽ chỉ có từ 1-2 học viên. Các lớp này có 

thể bao gồm những hoạt động giải trí ngoại khóa cho học viên. 

 

Chất lượng giảng dạy tại ETC 

ETC đã được sự thẩm định của nhà nước New Zealand và Bộ Quản Lý Chất Lượng Giáo Dục New 

Zealand (NZQA). Với hơn 20 năm kinh nghiệm giảng dạy và hơn 250 học viên đăng kí theo học hằng 

năm, chúng tôi là một trong những trung tâm ngôn ngữ hàng đầu ở New Zealand. 

 

Sinh viên thiếu niên:    

 ETC được chính phủ New Zealand cho phép chiêu nạp những học sinh từ tuổi 14 trở lên. 

 Nếu học sinh dưới 18 tuổi không có bố me đi theọ, chúng tôi sẽ sắp xếp người giám hộ với chi phí 

$50/tuần. 

Hỗ trợ sinh viên: 

 Thu xếp nơi ăn ở cho các sinh viên. 

 Đón sinh viên tại sân bay. 

 Hỗ trợ sinh viên làm thủ tục visa và tài khoản ngân hàng. 

 Cung cấp dịch vụ tư vấn học thuật. 

 Giúp đỡ tham gia các câu lạc bộ văn hóa và thể thao. 

  

 



Học phí: 

Xin vui lòng liên hệ tại office@etc.ac.nz hoặc ghé thăm website, www.etc.ac.nz 

Ngày vả giờ học đa dạng và linh hoạt: 

 Học viên có thể bắt đầu học vào các ngày thứ hai trong năm. 

 Học viên có thể chọn số lượng tuần học theo nhu cầu. 

 Giờ học: 9h sáng – 3h chiều, thứ hai đến thứ sáu. 

 Các hoạt động do trường tổ chức đã được bao gồm trong học phí. Những hoạt động khác sẽ yêu cầu một 

khoản phí nhỏ. 

Nhà ở: 

Chúng tôi sắp xếp nơi ở với gia đình người bản xứ cho sinh viên. Bạn sẽ có phòng riêng cho mình, ở 

với gia đình với 3 bữa ăn mỗi ngày.  

 

 

 

 

Bảo hiểm: 

Để đảm bảo sức khỏe và tài sản, sinh viên bắt buộc phải mua bảo hiểm. ETC hỗ trợ làm bảo hiểm hoặc 

sinh viên có thể lựa chọn tự mua bảo hiểm cho mình. Sinh viên phải chứng minh đã mua bảo hiểm trước 

khi đến New Zealand. 

1 Tháng 6 Tháng 12 Tháng 

NZ$63 NZ$288 NZ$575 

(Southern Cross Healthcare 2018 price) 
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Chi Nhánh Palmerston North: 

140 The Square, PO Box 955 

Palmerston North 

New Zealand  

Email: office@etc.ac.nz 

www.etc.ac.nz 

Phone: +64 6 357 7107 

 

Trình độ từ sơ cấp đến cao cấp   

Ngôn ngữ học thuật/ IELTS   

Chương trình cho học sinh trung học  

Nhà ở với dân bản địa    

Nhận học sinh từ 14 tuổi trở lên   

 

Chi nhánh Palmerston North 

Trung tâm ETC nằm trong trung tâm thành phố, ETC rất gần với thư viện và quảng trường thành phố, 

Nhiều cửa hàng mua sắm, café, nhà hàng và tiệm ăn từ nhiều quốc gia và nền văn hóa khác nhau, cũng 

như những cửa hàng thức ăn nhanh nổi tiếng trên thế giới có mặt khắp trung tâm thành phố. ETC chỉ 

cách Trường dạy nghề Ucol 1km và Đại học Massey 5km. 

Trung tâm đặt trong một tòa nhà rộng lớn với 150 sinh viên đang theo học. Có 14 phòng học được trang 

bị đầy đủ dụng cụ học tập như bàn ghế, bảng, từ điển và các giáo trình học. ETC có một phòng ăn lớn 

để phục vụ cho sinh viên. Sinh viên có thể chuẩn bị các bữa ăn và đồ uống. Truy cập Internet được cung 

cấp miễn phí để giúp sinh viên tự học với máy vi tính, thư viện trường và bàn bida để giải trí. Những 

đồ uống như trà và cafe thì cũng được cung cấp miễn phí tại ETC. 

Trường cách sân bay 6km. Hệ thống xe buýt thành phố hoàn toàn miễn phí cho sinh viên quốc tế. 

Thành phố Palmerston North 

Palmerston North với dân số 80,000 người, được gọi là. “Thành phố của những sinh viên”, bởi vì nó có 

nhiều thuận lợi cho việc học tập và có trường UCOL và Đại học Massey. Thành phố này là nhà của 

11,000 sinh viên đến từ các thành phố khác nhau của New Zealand và khắp các quốc gia trên thế giới. 

Nhà ở với đầy đủ tiện nghi được giới thiệu cho sinh viên quốc tế. Mỗi sáng sớm thứ Bảy và Chủ Nhật 

bạn có thể đi mua sắm rau quả và trái cây tươi ở chợ. Chỉ khoảng nửa giờ lái xe, bạn có thể đến những 

bãi biển và bờ biển ở Palmerston North. Những chuyến đi chơi kì thú như: trượt tuyết và và đến những 

vùng đất mà núi lửa đã phun trước đây với những mạch nước nóng, hồ bùn sôi và suối nước nóng chỉ 

với 2 giờ lái xe. Cũng có những bè trắng thả trôi trên mặt nước, câu cá hồi, và trò chơi cảm giác mạnh 

(Bungee jumping). Trong vòng 3 giờ lái xe, bạn có thể thử những loại rượu của New Zealand trên 

chuyến tham quan vào những vườn nho. 
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Chi Nhánh Wellington: 

204 Willis Street, Te Aro, PO Box 9787 

Wellington 

New Zealand 

Email: hien@etc.ac.nz  

www.etc.ac.nz 

Phone: + 64 4 385 0066    
 

Trình độ từ sơ cấp đến cao cấp  

Luyện thi TOEIC/ Cambridge  

Chương trình thực tập   

Hoạt động ngoại khóa   

Nhận học sinh từ 14 tuổi trở lên  

 

Chi nhánh Wellington: 

Trung tâm ETC nằm trong tòa nhà hiện đại, phục vụ cho 100 sinh viên  với 8 phòng học được trang bị 

đầy đủ các trang thiết bị như bàn ghế, bảng, từ điển và các giáo trình học. Sinh viên cũng có thể sử dụng 

máy vi tính và truy cập Internet miễn phí. Chúng tôi có nhà ăn cho sinh viên, bạn có thể hâm nóng cơm 

trưa cho mình. Đồ uống như trà hay cafe thì được cung cấp miễn phí. 

Chi nhánh Wellington nằm ở khu thương xá trung taâm của Wellington, cách trường Đại học Massey 

và Đại học Victoria 1km, và 10km từ sân bay quốc tế. 

Thành phố Wellington: 

Thủ đô của New Zealand, Wellington là thành phố hiện đại và đặc sắc với 2 trường đại học Victoria và 

Massey. 

Nhìn từ những ngọn đồi của Wellington, bạn có thể thấy cảnh mặt trời lặn ngoài biển. Bạn có thể dẫn 

những người bạn của mình đến những bãi biển, nếu may mắn bạn cũng có thể thấy những bầy hải cẩu 

và chơi đùa cùng chúng. Hơn nữa, ở đây có bình khí nén và ống thở phục vụ cho việc bơi lội và lăn 

dưới biển, bạn cũng có nhiều thuê dịch vụ du thuyền ở đây. Bạn có thể leo núi hay viếng thăm viện bảo 

tàng quốc gia của New Zealand gọi là Te Papa. WETA workshop nổi tiếng thế giới cũng nằm ngay ở 

thành phố này.  

 

Nhiều du thuyền và những chuyến thăm quan khác đưa bạn nhiều cơ hội viếng thăm những vùng khác 

của Wellington. Từ đây bạn có thể du ngoạn bằng thuyền xuống đảo Nam để thấy những ngọn núi, sông 

hồ và những khu rừng nhiệt đới tự nhiên. Sau 4 tiếng lái xe, bạn có thể vui chơi ở những đồi núi tuyết, 

địa điểm câu cá và núi lửa.  
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Lower Hutt Campus: 

Level 3 MacKay House, 92 Queen’s Drive 

Lower Hutt 

New Zealand 

Email: hien@etc.ac.nz  

www.etc.ac.nz 

Phone: +64 4 974 9984 

 

Thành lập năm 2015 

Trình độ từ sơ cấp đến cao cấp  

 

 

 

 

Kết quả IELTS xuất sắc của học viên tại ETC 

 

Mira Knoche   9.0 Speaking 

Richard Dongon   9.0 Reading 

Celine Yuan   9.0 Listening/ Reading 

Karen Gucor   9.0 Listening/ Reading 

Markus Hermanns  8.5 Listening/ Reading 

Ali Al-Baghdadi   8.5 Listening/ Reading 

Jian Xu    8.5 Overall 

Kaori Fumoto   8.5 Listening 

Hoang Xuan Vui   8.5 Listening 

Fumiko Aikawa   8.5 Reading 

Maria Kladnitskaya  8.5 Speaking 

Stefanie Ulrike Leippert  8.0 Overall 

Bacha Zhang   8.0 Listening 
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Một Số Phản Hồi Của Học Sinh ETC 

 

Ahmed Abdul Rahman A Yankissar đến từ Ả Rập: 

“Nhờ phương pháp giảng dạy hiệu quả và giáo viên hướng dẫn tại ETC, tôi đã có thể sử dụng tiếng Anh một cách 

thành thạo. Tôi có cơ hội tiếp xúc với học sinh từ nhiều quốc gia khác nhau, tạo dựng nhiều tình bạn và kỉ niệm 

đẹp trong các chuyến đi du lịch dã ngoại do ETC tổ chức. Đó là những trải nghiệm vô cùng tuyệt vời. Tôi rất vui 

vì đã có cơ hôi học tiếng Anh tại ETC. Cảm ơn ETC rất nhiều!” 

 

Catherine Elizabeth Lucie Bricot đến từ Pháp: 

“Tôi sẽ giới thiệu ETC tới bạn bè bởi các lớp tiếng Anh tại ETC đều có chất lượng rất tốt, thầy cô hướng dẫn rất 

chuyên nghiệp và luôn tận tình giúp đỡ học sinh. Ngoài ra, nhân viên tại ETC luôn sẵn sàng giúp đỡ học sinh với 

mọi vướng mắc cần giải quyết.” 

 

Feng Quian đến từ Trung Quốc: 

“Khóa học rất thú vị và bổ ích. Tôi không những cải thiện được trình độ tiếng Anh của mình, mà còn học hỏi 

được nhiều điều về cuộc sống New Zealand. Sau khi hoàn tất khóa học tại ETC, tôi chọn học ngành Thiết Kế Đồ 

Họa tại UCOL trong vòng 1 năm. Hiện tôi đang làm ở vị trí Thiết Kế Đồ Họa tại thành phố Palmerston North, 

New Zealand.” 

 

 Yuka Yamaguchi đến từ Nhật Bản: 

“Tôi hoàn toàn giới thiệu ETC tới những học sinh muốn cải thiện trình độ tiếng Anh.” 

 

 

 

Các điều khoản luật lệ: 

English Teaching College đã đồng ý tuân thủ và bị ràng buộc bởi the Pastoral Care of International Students được 

công bố của Bộ trưởng Bộ Giáo dục. Bản sao của Bộ luật có sẵn theo yêu cầu từ cơ quan này hoặc từ Bộ New Zealand 

của website Giáo dục tại http://www.minedu.govt.nz 

 

Di trú: Chi tiết đầy đủ các yêu cầu thị thực và giấy phép, tư vấn về quyền việc làm tại New Zealand trong khi nghiên 

cứu và báo cáo yêu cầu được cung cấp thông qua Dịch vụ xuất nhập cảnh New Zealand, và có thể được xem trên trang 

web http: //www.immigration.govt. nz 

 

Đủ điều kiện cho các dịch vụ y tế: Hầu hết sinh viên không có quyền công khai tài trợ dịch vụ y tế trong khi ở 

New Zealand. Nếu bạn nhận được điều trị y tế trong suốt chuyến thăm của bạn, bạn có thể phải chịu trách nhiệm cho 

toàn bộ chi phí điều trị. 

Chi tiết đầy đủ về công khai tài trợ dịch vụ y tế có sẵn thông qua Bộ Y tế, và có thể được xem trên trang web của họ 

tại http://www.moh.govt.nz 

 

ETC đã đăng kí và được công nhận bởi NZQA với vai trò là nhà cung cấp loại 3 tự tin trong hoạt động giáo dục và 

khả năng tự đánh giá chất lượng. 

 

ETC lả tên giao dịch của Education & Training Consultants New Zealand Ltd. 

Trụ sở chính P.O.Box 995 Palmerston North, New Zealand www.etc.ac.nz 

Copyrights @2017 English Teaching College (ETC). All rights reserved. 
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Tại sao chọn New Zealand? 
NZ dẫn đầu trong quá trình tiến bộ xã hội 
 

New Zealand là quốc gia có xã hội tiên tiến nhất trên thế giới. Nhà kinh tế học, Giáo Sư 

Michael Porter, đã từng đánh giá New Zealand là nước đi đầu trong tổng số 130 quốc gia 

dựa trên chỉ số tiến bộ xã hội. New Zealand đứng đầu thế giới về chỉ số các quyền nhân 

thân, và quyền tự do, và nằm trong top 4 về chất lượng nguồn nước và vệ sinh môi trường, 

người dân được tiếp cận với hệ thống trường học và cao học, và mức độ hòa nhập của các 

nhóm thiểu sốá.       The New Zealand Herald Thursday April 3, 2014 

 

Nền giáo dục dẫn đầu thế giới:   

"New Zealand đứng nhất về chất lượng quản lý giáo dục, ghi nhận năm 2011 trong báo cáo 

Better Life của OECD. New Zealand cũng được mô tả là một trong những nước OECD 

mạnh nhất về tỉ lệ biết chữ, toán và khoa học.     OECD’s 2011 Better Life report 

New Zealand dẫn đầu thế giới về giáo dục, dựa theo UN Development 

Programme’s 2011 Báo Cáo Phát Triển Con Người.   

New Zealand xếp trước các nước như Na Uy, Úc, Ireland và Mỹ. Hệ thống giáo dục của 

New Zealand đánh giá cao về cả mặt học thuật và kĩ năng thực tiễn. Học sinh được khuyến 

khích đặt câu hỏi và linh hoạt tìm kiếm câu trả lời cho riêng mình. Bên cạnh hoạt đông giải 

trí thể thao lành mạnh và môi trường học tập an toàn, New Zealand là điểm đến lý tưởng để 

học sinh trở thành những người tự tin và thành công trong cuộc sống. 

Đất nước bình yên 

New Zealand là nước hòa bình nhất đứng thứ hai trên thế giới: theo the Global Peace Index  

www.visionofhumanity.org   

An toàn và bảo mật  

Nước ít tham nhũng nhất thế giới: theo Transparency International 

Học tập tại ETC.  Chúng tôi đã chuẩn bị cho sinh viên nghiên cứu 

học tập và làm việc từ năm 1993. 
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