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Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU KHẢO SÁT
Kính chào Quý PHHS và các bạn HS-SV thân mến,
Hiện nay, tiếng Anh đóng vai trò then chốt trong phát triển chuyên môn nghiệp vụ, khởi nghiệp và tìm
kiếm việc làm cho HS-SV, đặc biệt là khi đất nước trong quá trình hội nhập toàn cầu, ký kết nhiều hiệp định với
ASEAN, WTO, TPP, APEC… Điều này đòi hỏi sinh viên tốt nghiệp và người lao động phải có trình độ tiếng
Anh tối thiểu ở mức trung bình (tức IELTS 5.0 trở lên. Đây là chuẩn cơ bản để lao động chân tay tại Thái Lan,
Malaysia. Các nước tiên tiến khác đòi hỏi cao hơn chuẩn này). Vì vậy, nhằm giúp cho các bạn HS-SV trên địa
bàn tỉnh An Giang và các tỉnh lân cận thành công trong thời kỳ hội nhập, Trường Đại học An Giang phối hợp
Trường Đại học RMIT, Úc tổ chức giảng dạy tiếng Anh với 100% giảng viên Trường Đại học RMIT dành cho
nhiều cấp độ khác nhau.
Lợi ích thực tế: nếu đạt được chứng chỉ sẽ được miễn thi tốt nghiệp THPT môn Anh Văn (theo quy định
pháp luật) và ưu tiên trong việc xét hồ sơ du học Úc.
Chúng tôi xin quý phụ huynh, các bạn HS-SV dành thời gian khoảng 5-10 phút trả lời các câu hỏi khảo
sát sau đây nhằm giúp chúng tôi có được thông tin cần thiết, hữu ích cho công tác chuẩn bị mở lớp (Những thông
tin mà quý vị cung cấp được chúng tôi bảo đảm tính riêng tư, không ngoài lý do để mở lớp như đã nói).
I. Thông tin cá nhân
Họ và tên: ……………………………………
Địa chỉ: …………………………………….. .

Ngày sinh: …………………….
Email: …………………………

II. Câu hỏi khảo sát
Lưu ý: Câu hỏi khảo sát bao gồm nhu cầu của bạn và người thân nhưng để tinh gọn, chúng tôi xin sử dụng đại
từ nhân xưng “bạn”. Nếu bạn có nhu cầu chứng chỉ khác IELTS, xin tham khảo bản quy đổi cuối trang 2.
Mọi thông tin về nhu cầu tư vấn thêm, xin quý vị liên hệ trực tiếp với chúng tôi hoặc qua email:
riro.agu@gmail.com
1. Nghề nghiệp của bạn?
A.Học sinh/ Sinh viên

B. Cán bộ/ Viên chức

C. Người lao động

D. Khác: ………………………….

2. Bạn hãy cho biết, động lực học tiếng Anh của bạn (du học, việc làm, nhu cầu sinh hoạt,…)?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
3. Bạn có mong muốn học tiếng Anh tại Trường ĐH An Giang không (với điều kiện trung tâm có thương
hiệu tốt và cam kết chất lượng IELTS đầu ra)? Bạn có thể cho biết những yêu cầu về khóa học mà bạn
mong muốn?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
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4. Bạn cần trình độ Tiếng Anh bậc nào? (theo thang điểm Ielts).
A. 4.5 -5.5

B. 5.5-6.5

C. 6.5-7.0

D. trên 7.0

5. Mức học phí trung bình bạn có thể chi cho chương trình học Tiếng Anh trong 1 tháng:
A. 3 triệu – 5 triệu (VNĐ)

B. 5 triệu – 7 triệu (VNĐ)

C. 7 triệu – 10 triệu (VNĐ)

D. Khác …………………..

6. Thời gian bạn có thể dành cho việc trau dồi, học tiếng Anh.
A. 6h/ 1 tuần

C. Trên 10h/ 1 tuần

B. 9h/ 1 tuần

D. Khác: ……………..

7. Ngoài chứng chỉ IELTS, bạn có cần chứng chỉ tiếng Anh nào khác không (ví dụ: SAT, BEC)?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Chú thích:

Lưu ý: Theo xu thế hiện nay, lợi ích thang điểm Ielts





5.0 trở xuống: Yêu cầu cơ bản của các cơ quan trong nước, lấy bằng thạc sĩ/tiến sĩ trong nước.
5.0-6.5: Du học bậc trung học cơ sở và phổ thông (trên 6.0 để xuất khẩu lao động).
6.5-7.0: Du học bậc đại học, tìm kiếm việc làm trong nước.
7.0 trở lên: Nhập cư nước ngoài, xin học bổng, nghiên cứu sinh thạc sĩ/ Tiến sĩ nước ngoài (kèm chứng
chỉ Tiếng Anh chuyên ngành).

Phạm vi áp dụng các văn bằng





IELTS: Hầu hết các nước nói tiếng Anh và xem tiếng Anh như ngôn ngữ thứ 2 (Trung Quốc, Anh, ANZ,
Canada, Mỹ, Ấn Độm, Singapore….).
TOEFL: Đặc biệt áp dụng tại Mỹ và giới hạn một số trường tại Liên hiệp Anh (Anh, ANZ, Canada).
TOEIC: Áp dụng trong nước, rất hạn chế tại nước ngoài.
Chứng chỉ Cambrige CPE: có thể tham gia học các ngành đặc biệt tại Liên Hiệp Anh như y, dược, luật,
khoa học vũ trụ và ngôn ngữ học.
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