English as a Second Language
web.saumag.edu/ESL
Bạn có quan tâm trong học tập tại Hoa Kỳ, nhưng kỹ năng tiếng Anh của bạn vẫn còn thấp? Hãy đến với
SAU-ESL! Chúng tôi sẽ giúp bạn có sẵn sàng và tự tin để tham gia vào chương trình học của trường đại học
Southern Arkansas. Thông qua chương trình ELS, chúng tôi giúp bạn học tiếng Anh một cách nhanh chóng
và nhuần nhuyễn, không những thế, chúng tôi còn giúp bạn phát triễn kĩ năng học tập và hòa nhập vào
văn hóa nước Mĩ.
Chúng tôi sẽ đánh giá trình độ tiếng anh của bạn và xếp lớp từ trình độ 1 tới 5. Bạn sẽ được học 18 tiếng
một tuần (12 buổi học và 6 lớp lab) trong 5 lớp học khác nhau ( Đọc hiểu, Viết, Đối Thoại, Văn Phạm, và
Lap). Khi bạn đạt đủ tiêu chuẩn tiếng anh ở SAU, bạn có thể bắt đầu chương trình học ngay vào học kì tiếp
theo. SAU là một trường đại học địa phương, ở một thị trấn nhỏ, thân thiện, nhưng có nhiều ngành, nghề
học khác nhau về 4 lĩnh vực chính: Kinh Tế, Giáo Dục, Khoa học và Công Nghê, vả LPA (Liberal and
Performing Arts).
Là một sinh viên SAU-ESL, bạn sẽ có quyền truy cập vào tất cả các thiết bị và dịch vụ, bao gồm cả dịch vụ y
tế, thư viện, truy cập Internet, phòng máy tính, cơ sở tập thể dục, chẳng hạn như phòng tập thể dục và hồ
bơi, câu lạc bộ và sinh viên trường đại học.
Cuối cùng, học phí và lệ phí của chúng tôi thấp hơn nhiều so với nhiều trường đại học khác.
Ngày
Học Kì mùa xuân 2020
15.1 - 8.5
Học Kì mùa hè 2020
27.5 – 25.6 (4 tuần)
Học Kì mùa thu 2020
19.8 – 11.12

Chi phí ước tính cho 1 cấp:
-

Mùa thu / Mùa xuân (4 tháng): $2,925
-

Mùa hè (4 tuần): $1,755___

*Không Bao gồm chỗ ở, ăn uống, bảo hiểm y tế và sách vở
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