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Nếu bạn còn băn khoăn bắt đầu từ đâu và như thế nào, tư vấn viên của
MEA luôn sẵn lòng hỗ trợ và cùng bạn tìm ra khóa học phù hợp
34 Bis Trần Khánh Dư, P. Tân Định, Q. 1 – TP. Hồ Chí Minh
08 3526 8679- 0122 9661515

Tiếng Anh
Giao Tiếp

MEA VIETNAM
MEA VIETNAM
Confidence and Skills

34 Bis Trần Khánh Dư, P. Tân Định, Q. 1 – TP. Hồ Chí
Minh
08 3526 8679- 0122 9661515

Confidence and Skills

Mục Lục
Tại Sao Bạn Học Tiếng Anh? .......................................................................................1

Bắt Đầu Như Thế Nào?
Online Test

Bạn Sẽ Nhận Được Gì Tại MEA ..................................................................................2

Gõ TEST, nhập đầy đủ thông tin của bạn và
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Đặt Lịch
Lên lịch hẹn để được đánh giá khả năng tiếng
Anh cũng như tư vấn những khóa học thích
hợp nhất.

Đăng Ký Và Cải Thiện
Cuối cùng, tham gia đều đặn để có những bài
học thú vị và tiến bộ nhanh hơn!
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Tài Liệu Học Miễn Phí

Tại Sao Bạn Học Tiếng Anh?

Luyện Nghe Tiếng Anh

Sự Thăng Tiến Trong Công Việc

Hãy thử và nâng cao kỹ năng của mình bất cứ lúc nào bạn muốn với
chương trình nghế đa dạng thú vị, dễ hiểu và miễn phí:
www.meapodcast.com

Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) thành lập
năm 2015 sẽ tạo nhiều cơ hội việc làm hấp
dẫn. Hãy học tiếng Anh ngay bây giờ để:

“Your English Learning Station” – meapodcast.com

Nâng cao vốn từ vựng một cách dễ dàng
Không tốn thời gian, không áp lực là điều sẽ thấy qua các bài học ngắn
trên trang:
www.facebook.com/meavietnam

-

Dành cơ hội ngay từ khâu phỏng vấn

-

Tự tin thể hiện năng lực bản thân

-

Cơ hội thăng tiến rộng mở

Định Cư Nước Ngoài
Dù mục đích của bạn đơn giản là có được
những chuyến du lịch trọn vẹn hơn hay để
hòa nhập với con người, văn hóa và cách sống
tại một đất nước khác khi du học thì giao tiếp

Không còn nhầm lẫn với lỗi ngữ pháp
Bạn băn khoăn làm sao để nói đúng cấu trúc? Kênh học tiếng Anh 90
giây đơn giản, dễ nhớ của MEA sẽ giúp bạn!
www.youtube.com/meavietnam

tiếng Anh là điều vô cùng quan trọng

Hòa Nhập Quốc Tế
Người nước ngoài sinh sống và làm việc tại
Việt Nam là điều dễ gặp. Hãy mở rộng mạng
lưới bạn bè, đồng nghiệp ra thế giới và trải
nghiệm nhiều điều thú vị hơn trong cuộc
sống bằng khả năng tiếng Anh của mình.
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Bạn Sẽ Nhận Được Gì Tại MEA?

Lịch Và Học Phí

Lớp Học Ít Người

Lịch Học

Như rất nhiều học viên khác, bạn đã từng học tiếng Anh giao tiếp tại một
lớp có hơn 10 học viên?

Ngoài Giờ
Cao Điểm

Nếu câu trả lời của bạn là có, hãy thử cảm nhận sự khác biệt tại lớp học ít
người và bạn sẽ hiểu tại sao các học viên đang hài lòng với khóa học của
họ tại MEA.

“Học tại MEA, tôi không sợ sai và tự tin nói Tiếng Anh
hơn nhờ môi trường học tập tốt...” — Phạm Vân

Học Hằng Ngày

Giờ Cao
Điểm

Thứ 2 – 4 – 6
09:00 – 10:00
10:00 – 11:00
11:00 – 12:00
14:00 – 15:00
15:00 – 16:00
16:00 – 17:00
17:00 – 18:00
18:00 – 19:00
19:00 – 20:00
20:00 – 21:00

Thứ 3 – 5
09:00 – 10:30
10:30 – 12:00
14:00 – 15:30
15:30 – 17:00

18:00 – 19:30
19:30 – 21:00

Học Phí
Cấp Độ

Với 2 lịch học là lớp chuyên Giao tiếp và lớp Kỹ năng, bạn sẽ được trang
bị các kỹ năng cần thiết cho công việc và cả cuộc sống hằng ngày. Đó có

Vỡ Lòng

thể là lớp kỹ năng phát âm, lớp từ vựng, lớp kỹ năng viết, lớp tiếng Anh

Sơ Cấp 1, 2

Ngoài Giờ Cao
Điểm
1.470.000 đ

Giờ Cao Điểm

Thời Gian

1.620.000 đ

6 tuần

2.520.000 đ

2.780.000 đ

8 tuần

2.725.000 đ

3.028.000 đ

10 tuần

chuyên ngành, hay bất kỳ kỹ năng nào khác mà bạn cần.
Trung Cấp 1, 2

Lịch Học Linh Hoạt

Cao Cấp 1, 2

Thời gian học là điều mà bạn đang quan tâm?

TOEIC Nói

Với tất cả các khung thời gian trong tuần để bạn lựa chọn: sáng, chiều,

Trung Cấp

tối hoặc cuối tuần, MEA tin rằng bạn sẽ không còn gặp khó khăn trong
việc tìm lớp học với thời gian phù hợp.
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Cao Cấp
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