THƯ MỜI
HỢP TÁC
Trường phổ thông trực tuyến
Cambridge hàng đầu Anh quốc
1.
Giới thiệu về Nisai
2. Chương trình đào tạo
3. Lợi ích cho học sinh
4.
Hình thức hợp tác
5.
Quyền lợi
6.
Trở thành đối tác

01

GIỚI THIỆU VỀ NISAI

Tổ chức giáo dục Nisai Group được thành lập vào năm1996 tại Anh quốc.

Nisai Group bao gồm nhiều thành viên trong đó có hệ thống trường tư thục, các trung tâm kiểm định
chất lượng và đào tạo nghề, các đơn vị chuyên môn phụ trách các chương trình giáo dục trực tuyến và
sản phẩm công nghệ giáo dục.

Nisai Global School (NGS) trực thuộc Nisai Virual Academy là trường phổ thông trực tuyến lâu đời nhất
Anh quốc, tiên phong về giáo dục trực tuyến có kiểm định chất lượng. NGS hiện giảng dạy từ bậc THCS
Lower Secondary, THPT IGCSE đến Tú Tài Nâng cao AS/A level.

02

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TẠI
TRƯỜNG TRỰC TUYẾN NISAI
Chương trình giáo dục chính

Chương trình
phổ thông Anh quốc
National Curriculum
for England

Chương trình
phổ thông Cambridge
Quốc tế - Cambridge
International
Curriculum

Chương trình giảng dạy ngắn hạn

Chương trình Trao đổi
Nisai Exchange

Khóa học
Tâm lý học đại cương
Introduction to Psychology

Khoá Công dân toàn cầu
Global Citizenship

Tiếng Anh tăng
cường theo khung CEFR
Intensive English

Chương trình khám phá
Nisai Discovery

Khoá gia sư theo môn dành cho
học sinh đang theo học các
chương trình Quốc tế Booster
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TẠI SAO NÊN HỢP TÁC
VỚI CHÚNG TÔI?

Giáo dục chất lượng
từ Anh quốc được
OFSTED và IQM
kiểm định

1 trong 4 trường trên thế
giới được ủy quyền
giảng dạy chương trình
Cambridge Quốc tế
trực tuyến

GESS 2015 vinh danh là
tổ chức giáo dục chất lượng
và đa dạng về các
sản phẩm giáo dục, tài
nguyên, dịch vụ
và con người

Hình thức và quyền lợi
hợp tác linh hoạt,
đa dạng. Hỗ trợ cá nhân
cho mọi đối tác.
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LỢI ÍCH DÀNH CHO
HỌC SINH NISAI
CHƯƠNG TRÌNH HỌC CHUẨN ANH
100% chương trình học và giáo viên đạt chuẩn
Cambridge và Anh quốc.

LỚP HỌC ĐA QUỐC GIA
Học sinh có cơ hội học tập với bạn bè trên
toàn cầu: Anh, Mỹ, Nhật,...

VĂN BẰNG QUỐC TẾ
Sau khi hoàn thành chương trình phổ thông tại
Nisai, học sinh sẽ được cấp văn bằng phổ thông
quốc tế có giá trị trên toàn cầu.

LỘ TRÌNH HỌC TẬP CÁ THỂ HOÁ
DỰA TRÊN NĂNG LỰC
Học sinh được phát triển toàn diện với các chương
trình ngoại khoá, dự án học tập và chăm sóc tâm lý
học đường.

100%

Chương trình học và
giáo viên đật chuẩn
Cambridge và Anh quốc

8
Sĩ số trung bình & được
giới hạn dưới 15 học sinh
(small-size) mỗi lớp

MIỄN PHÍ
Lớp học bổ trợ không
tính phí & thư viện
không giới hạn
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HÌNH THỨC HỢP TÁC

Công ty tư vấn du học

Nisai House

Nisai Learning Hub

Trở thành đối tác tuyển sinh
và CSKH ủy quyền của
Nisai Global School

Dành cho cá nhân muốn
trở thành điều phối viên để
tổ chức và vận hành các
nhóm học tập Nisai House.

Dành cho các trung tâm
được ủy quyền của Nisai
Global School để tuyển sinh,
CSKH & cung cấp các
dịch vụ hỗ trợ học tập.

Quyền lợi đối tác
Tuyển sinh

g
ôn
th ting
ền rke
uy
Tr Ma
&

Tu
yể
ns
inh

Hình thức hợp tác và chính sách tuyển sinh linh hoạt hấp
dẫn. Đội ngũ tư vấn được đào tạo và hỗ trợ thường xuyên
trong quá trình.

Truyền thông & Marketing
Truy cập vào Bộ saleskit (online); trang bị bộ ấn
phẩm truyền thông tiêu chuẩn của Nisai (gồm tờ
rơi, brochure, standee); hỗ trợ trong một số
hoạt động truyền thông và sự kiện.
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Quyền lợi
đối tác

Quản lý học sinh
Truy cập cổng thông tin Đối tác (Customer
Portal) cập nhật tất cả các thông tin về tiến độ
của học sinh khi theo học với Nisai, giúp
thuận lợi trong việc trao đổi với Phụ huynh.

Học thuật
Hỗ trợ chuyên môn học thuật cho đối tác trong
suốt quá trình tư vấn và học tập của học sinh.
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ĐĂNG KÝ TRỞ THÀNH
ĐỐI TÁC
Với chính sách hợp tác linh hoạt và nhiều ưu đãi, Trường phổ thông trực tuyến Cambridge Nisai
mong muốn tìm kiếm những đối tác lâu dài để cùng phát triển trong tương lai.
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Đăng ký tìm hiểu về
chương trình đào
tạo tại trường trực
tuyến Nisai

Nhân viên hẹn lịch
trao đổi về
cơ hội hợp tác

Hoàn thiện hồ sơ
hợp tác

Ký kết hợp tác

Buổi đào tạo về
chương trình đào
tạo tại trường trực
tuyến Nisai

Liên hệ hợp tác

Văn phòng đại diện
Tầng 10, Toong
Coworking Space,
số 5 Điện Biên Phủ,
Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại

Website

(+84) 976 989 970

vn.nisaiglobalschool.com

Email

Fanpage

ask.vietnam@nisai.com

Nisai Global School
Vietnam
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