CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KẾT NỐI VIỆT – ĐỨC
VGCS – HÀ TĨNH
VP tuyển sinh: Số nhà 04 – Ngõ 3 – Đường Lý Tự Trọng – TP.Hà Tĩnh
CHƯƠNG TRÌNH “ĐẶC BIỆT” DÀNH CHO DU HỌC NGHỀ NĂM 2020 – 2021
CỦA HỆ THỐNG VGCS
➢ Sau rất nhiều thời gian suy nghĩ và đầu tư cho dự án mới kết hợp với các doanh
nghiệp và trường học lớn tại CHLB Đức để có chương trình tốt nhất dành cho các bạn
học viên hiện nay.
➢ Chúng tôi sẽ triển khai 1 dự án mới đó là chương trình đi du học nghề bằng CHỨNG
CHỈ A2 – Nếu mà dừng lại ở chương trình đi ở dự án A2 thì các bạn sẽ phải đóng 1
khoản tiền cũng như chi phí HỌC PHÍ ở phía bên Đức rất nhiều.
o Đấy chính là điều chúng tôi băn khoăn nhất hiện nay. Chúng tôi luôn muốn giảm các
chi phí tối đa cho các bạn và gia đình các bạn.
✓ Vì vậy không những các bạn được đi bằng chứng chỉ A2 các bạn còn được MIỄN PHÍ
HỌC TIẾNG ĐỨC B1 + B2 TẠI ĐỨC ~ tiết kiệm cho các bạn 3600 Euro ~ 97 Triệu
VNĐ.
- Các bạn học khóa trình độ B1 5-6 tháng và chỉ cần thi lấy chứng chỉ B1 để bắt đầu học
nghề và học B2 song song với học Nghề tại CHLB Đức. - Toàn bộ chi phí hỗ trợ học
tiếng từ chính quyền tại Đức (BAMF) sẽ khai đơn ngay tại Việt Nam.
- Và hơn nữa để giải quyết tình trạng học tủ B1 ở Việt Nam, khi các bạn học tủ ở Việt

Nam đạt trình độ B1 ở VN kiểm tra bên Đức các bạn sẽ tụt xuống khả năng của mình
dừng lại ở trình độ A2.
- Chính vì lẽ đó các bạn học viên mới sang ở trình độ B1 sẽ bị phàn nàn nhiều về vấn đề
NGHE - NÓI, không phải các bạn học không tốt mà do các bạn không có môi trường
thực hành thường xuyên và không có thói quen nói tiếng Đức hằng ngày.
- Ví dụ như những học viên đã tốt nghiệp chương trình du học Nghề của chúng tôi từ năm
2015 cũng sang Đức và học tiếng B1 tại CHLB Đức thì khả năng nghe - nói của các bạn
ấy sẽ tốt hơn các bạn học B1 ở Việt Nam.
- Và các bạn biết đấy các doanh nghiệp ở Đức thực ra người ta không cần biết bạn có
chứng chỉ tiếng như thế nào chỉ cần bạn nghe nói tốt để hoàn thành tốt công việc là được.
- Thực ra hầu hết ngữ pháp của B1 là của A2, và cái đòi hỏi ở B1 chiếm đa số là kỹ năng
NGHE VÀ NÓI. Và thuận lợi nhất để các bạn phát triển 2 kỹ năng này đó là môi trường
các bạn tiếp xúc hằng ngày.
- Chính vì vậy để giải quyết vấn đề này đó là các bạn được học B1 tại CHLB Đức tiếp
xúc với môi trường nghe nói hằng ngày với 100% người bản địa. Tiết kiệm được thời
gian cũng như tiền bạc cho bố mẹ các bạn ở Việt Nam.

- Ưu điểm :
1. Được học hoàn toàn khóa B1 và B2 miễn phí tại CHLB Đức – Các bạn đã tiết kiệm
được 3600 Euro ~ 97 Triệu VNĐ.

2.Sẽ sang Đức sớm hơn so với các chương trình khác và sớm hòa nhập cũng như giao
tiếp với người bản địa.
3. Tiết kiệm được chi phí khi học kéo dài ở Việt Nam.
4. Được học nghề ngay với trình độ B1.
5. Có đủ thời gian tìm hiểu văn hóa để hội nhập.
6. Thuận lợi dành cho các bạn đang kém về kỹ năng phản xạ nghe hiểu, giao tiếp và phát
âm.
7. Khó khăn thi đạt được chứng chỉ B1 tại Việt Nam.

✓ Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ :
TRUNG TÂM TƯ VẤN DU HỌC VÀ ĐÀO TẠO NGOẠI NGỮ VIỆT - ĐỨC
VGCS - Hà Tĩnh : 4/3 – Đường Lý Tự Trọng - Phường Bắc Hà - TP. Hà Tĩnh.
Mr.Bách : 0858.257.348
VGCS – Hà Nội : 14/143 Nguyễn Ngọc Vũ – Trung Hòa – Cầu Giấy – Hà Nội.
SDT : Mrs Giang : 0916.479.002
HOTLINE: 02393.855.788 – 0243.732.3456

