ENGLISH
seu passaporte
para o futuro

Sobre nós

Quem somos
nós, o que
defendemos

Fundada em 1982, a LASC é credenciada no Bureau for Private
Postsecondary Education (BPPE) da Califórnia e no Council for
Continuing Education & Training (ACCET), reconhecidos pelo
Departamento de Educação dos Estados Unidos. A LASC é
certicada pelo Student and Exchange Visitor Program (SEVP)
em associação com o Departamento de Segurança Nacional
dos Estados Unidos e tem aprovação para emitir I-20 a
estudantes com visto F1 que desejam estudar nos Estados
Unidos. Nossos Ociais Designados da Escola também são
certicados pela National Association of Foreign Student
Advisers (NAFSA).

35 ANOS DE EXPERIÊNCIA

3 CÂMPUS

40 INSTRUTORES APAIXONADOS EM ENSINAR

4 PROGRAMAS ACADÊMICOS

500 ALUNOS MATRICULADOS ATUALMENTE

PROGRAMAS
A LASC oferece quatro programas acadêmicos: Inglês como
Segundo Idioma, Inglês para Propósitos Acadêmicos,
Preparatório para os exames TOEFL e IELTS. Os alunos
frequentam aulas quatro dias na semana, de segunda-feira a
quinta-feira, e podem escolher entre os período da manhã,
da tarde e da noite. O nosso calendário acadêmico segue um
cronograma trimestral com aulas todo inverno, primavera,
verão e outono. Entretanto, os alunos são mais do que bemvindos para se matricular a qualquer época.

ESL

Inglês como Segundo Idioma

EAP

Inglês para Fins Acadêmicos

TOEFL

Teste Preperation

IELTS

Teste Preperation

Nosso
time
O nosso time é composto de
mais de 40 professores ao
longo dos nossos 3
câmpus. Coletivamente,
nossos instrutores
ensinaram em mais de 50
países e têm décadas de
experiência em aulas
para alunos de inglês não
n a t i v o s . To d o s o s
membros da nossa
escola passaram por
treinamento ELT e têm
várias graduações e
certicações avançadas
no ramo do ESL.

Tecnologia na
sala de aula

Currículo baseado
em Cambridge

A LASC se orgulha de ser uma das
escolas de idiomas mais
avançadas. Muito do nosso
currículo é baseado em tecnologia.
Os alunos realizam deveres de
casa, tarefas e atividades de sala de
aula utilizando seus smartphones.
Os professores podem utilizar o
nosso Sistema de Gerenciamento
de Aprendizado para acompanhar
facilmente o progresso dos alunos,
compartilhar recursos com outros
professores e ter uma forte visão
das novas modalidades de
aprendizado. A LASC também é
uma das primeiras escolas de
idiomas privadas a utilizar
realidade virtual na sala de aula,
onde os alunos podem praticar
inglês em situações da vida real e
do cotidiano.

O nosso programa de ESL é
composto de seis níveis e é baseado
em uma escala de seis pontos, de A1
para iniciantes até C1 para os mais
avançados, de acordo com os
Padrões Internacionais de
Prociência em Inglês e a Avaliação
de Inglês de Cambridge. O
nosso currículo é atualizado
constatemente para garantir que
nossos alunos aprendam as palavras
e estruturas mais comuns e
frequentes para se tornarem
uentes em inglês.

Caminho para
a faculdade

Atualmente, a LASC é parceira
de mais de 30 Faculdades e
Universidades no Sul da
Califórnia e nos Estados Unidos.
Os estudantes que se
matricularem em nosso
programa poderão obter
aceitação condicional em várias
instituições de ensino superior.
Os estudantes que completarem
nosso programa de inglês
estarão qualicados para entrar
na faculdade ou universidade
sujeitos a menos critérios e não
precisarão fazer os exames
TOEFL ou IELTS para serem
admitidos.

Que tipo de
estudante
você é?

ESTUDANTE TRANSFERIDO F1

TURISTA

Estudantes que já estão nos Estados Unidos e já têm um
visto F1 válido e um I-20 de outra escola.

Estudantes que têm visto de turista e gostariam de
participar de aulas de meio período durante sua
estadia nos Estados Unidos
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Preencha o requerimento on-line

•
•
•
•
•
•
•
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Cópia do passaporte
Cópia do visto
Cópia do I-20 atual
Cópia do I-94
Extrato bancário de pelo menos US$ 20.000*
Declaração de apoio nanceiro*
Formulário de aviso de intenção de transferência

Taxa de aplicação de US$ 150

MUDANÇA DE STATUS

Estudantes que são de fora dos Estados Unidos e precisam solicitar um I-20
para obter um visto de estudante F1 para estudar nos Estados Unidos

Estudantes que estão atualmente nos Estados Unidos
com status de visto diferente e desejam obter um I-20
para mudar seus status

Faça o upload dos documentos solicitados
• Cópia do passaporte
• Extrato bancário de pelo menos US$ 20.0001
• Declaração de apoio nanceiro2
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2

Pagar suas taxas

5

Aguardar pela sua carta de admissão e pelo I-20
Após o envio da sua solicitação, alguém do nosso Departamento de
Admissões entrará em contato com você através de e-mail dentro de dois
dias úteis. Por favor, reserve de 3 a 5 dias úteis para receber seu I-20 por
correio, dependendo do destino.

• Cópia do passaporte
• Cópia do visto

3

Pagar suas taxas
Taxa de aplicação de US$ 150

ESTUDANTE LOCAL

3
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2

Preencha o requerimento on-line
Faça o upload dos documentos solicitados
• Cópia do passaporte americano, cartão de
residência permanente ou carteira de motorista

3

Preencha o requerimento on-line

Pagar suas taxas
Taxa de aplicação de US$ 150

Faça o upload dos documentos solicitados
•
•
•
•
•

Taxa de aplicação de US$ 150
Taxa de US$ 60 do envio por correio do I-20 (dependendo do destino)

4

Faça o upload dos documentos solicitados

Estudantes que são cidadãos americanos ou residentes
permanentes

ESTUDANTE F1

Preencha o requerimento on-line

Preencha o requerimento on-line

Pagar suas taxas

COMO APLICAR
1
2

1
2

Faça o upload dos documentos solicitados

Cópia do passaporte
Cópia do visto
Cópia do I-94
Extrato bancário de pelo menos US$ 20.000*
Declaração de apoio nanceiro*

Pagar suas taxas
Taxa de aplicação de US$ 400

4

Aguardar pela sua carta de admissão e pelo I-20
Após o envio da sua solicitação, por favor, aguarde de
3 a 5 dias úteis para o seu I-20 estar pronto para ser
adquirido.

5

Pague sua taxa SEVIS

Pague sua taxa SEVIS

1

Os extratos bancários devem datar dos últimos 6 meses. Para
cada dependente, o extrato bancário deve ser de US$ 6.000
adicionais. I-20 válido por um ano.
2
Necessário apenas se o extrato bancário não for no nome do
estudante.

Viva,
aprenda,
liberte-se.
Locais
A LASC oferece três câmpus ao longo do Sul da ensolarada
Califórnia. Nossas instalações cam a apenas alguns minutos de
algumas das atrações mais populares da Califórnia, localizadas
em áreas que oferecem muitas amenidades, ampla oferta de
moradia e opções de incontáveis entretenimentos. Aprenda a
surfar em Huntington Beach, a capital mundial do surf! Viaje até a
Disneylândia, faça compras na Rodeo Drive, passeie nas estrelas
da Hollywood Boulevard, ou cruze a Pacic Coast Highway e
aprecie a vista. Na LASC, incentivamos nossos alunos a deixarem
as quatro paredes das nossas salas de aula e saírem para
experimentar tudo o que a Califórnia tem a oferecer. Nosso objetivo
é dar aos nossos alunos as habilidades de linguagem que eles
precisam para operar e interagir com o mundo ao redor deles.
Então, o que está esperando? Comece a explorar!

Falamos
o seu idioma
Contate-Nos
Nossos representantes de admissões estão aqui para auxiliar
estudantes atuais ou em potencial. Eles o guiarão pelo processo de
admissão, o ajudarão com os documentos necessários, e facilitarão
sua transição para morar nos Estados Unidos. Os nossos
representantes auxiliam nossos alunos com todas as coisas,
grandes ou pequenas, da imigração até a sua recepção no
aeroporto. Nós podemos ajudá-lo a encontrar um lugar para
morar, solicitar uma carteira de motorista e organizar sua viagem.
Visite o nosso site www.lascusa.com para encontrar um
Representante de Admissões que fale o seu idioma.
IR V INE CAMPUS ( MA IN)
17320 Red Hill Ave. Suite 300
Irvine, CA 92614
Phone : (949) 756-0321
Fax : (949) 756-0344

LOS ANGELES CAMPUS
3530 Wilshire Blvd. Suite 190
Los Angeles, CA 90010
Phone : (213) 384-4123
Fax : (213) 384-4013

ROWLAND HEIGHTS CAMPUS
19119 E. Colima Rd. Suite 201
Rowland Heights, CA 91748
Phone : (626) 810-2003
Fax : (626) 810-2073

WWW.LASCUSA.COM

INF O@L A SCUSA .COM

LOS ANGELES
3530 Wilshire Blvd. Suite 190
Los Angeles, CA 90010

IRVINE
17320 Red Hill Ave. Suite 300
Irvine, CA 92614

ROWLAND HEIGHTS
19119 E. Colima Rd. Suite 201
Rowland Heights, CA 91748

WWW.LASCUSA.COM
INFO@LASCUSA.COM

