English
พาสปอร์ ตสํ าหรับ
อนาคตของคณ
ุ

เกยี วกบัเรา

ความเป็ นเรา
และสิ� งทีเ� ราเป็ น

LASC ก่อตั�งขึ�นในปี 1982
ได้รับการรับรองโดยสํานักงานการศึกษาในระดับสู งกว่ามัธยมศึกษาของเอกชน
แคลิฟอร์เนีย (BPPE) และคณะกรรมาธิการรับรองการศึกษาและการฝึ กอบรมต่อเนื�อง
(ACCET) และได้รับการยอมรับจากกระทรวงศึกษาธิการของสหรัฐอเมริ กา LASC
นอกจากนี�ยงั ได้รับการรับรองโดยหลักสู ตรนักเรี ยนและโครงการแลกเปลี�ยน (SEVP)
ในความร่ วมมือของกระทรวงความมัน� คงแห่งมาตุภูมิสหรัฐอเมริ กา
และได้รับอนุมตั ิให้เป็ นผูอ้ อกเอกสาร I-20 สําหรับนักเรี ยน F-1
ที�ตอ้ งการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา
เจ้าหน้าที�ในโรงเรียนของเรายั งได้รับการรับรองโดยสมาคมที�ปรึกษานักเรียน
ต่างประเทศแห่งชาติ (NAFSA) และ LASC ยั งได้รับแต่งตั�งในฐานะหลักสู ตร ESL
ที�ได้รับอนุมตั ิจากพันธกิจทางวัฒนธรรมของซาอุดิอาระเบีย

35 ปี แห่งประสบการณ์
3 วทิยาเขต
40 ผสู้อนทีมีความเชียวชาญ
4 โปรแกรมการเรี ยน
500 นกัเรี ยนทีลงทะเบียนในปัจจุบนั

หลักสูตร
LASC นําเสนอหลักสู ตรการศึกษา 4 หลักสู ตร:
หลักสู ตรภาษาอังกฤษในฐานะภาษาที�สอง หลักสู ตรภาษาอังกฤษเพื�อการศึกษา
หลักสู ตร TOEFL และหลักสู ตรการเตรี ยมสอบ IELTS
โดยนักเรี ยนจะต้องเข้าเรี ยน 4 วันต่อสัปดาห์ ตั�งแต่วนั จันทร์ถึงวันพฤหัสบดี
และสามารถเลือกตารางเรี ยนได้ท� งั ช่วงเช้า กลางวัน หรื อช่วงเย็น
ปฏิทินการศึกษาของเรากําหนดเป็ นรายไตรมาส ซึ�งมีท� งั ภาคเรี ยนฤดูหนาว
ภาคเรี ยนฤดูใบไม้ผลิ ภาคเรี ยนฤดูร้อน และภาคเรี ยนฤดูใบไม้ร่วง
ซึ�งนักเรี ยนสามารถเริ� มเรี ยนในช่วงเวลาใดก็ได้้

ESL

ภาษาองักฤษเป็ นภาษาทีสอง

EAP

ภาษาองักฤษเพือการศึกษา

TOEFL

เตรี ยมสอบ

IELTS

เตรี ยมสอบ

คณะครผู้ ูสอนของเรา
คณะครู ผสู ้ อนของเราประกอบไปครู
จํานวนกว่า 40 คนในทั�งสามวิทยาเขต
ครู ของเราได้ผา่ นการสอนในประเทศ
ต่างๆ มามากกว่า 50 ประเทศ
และมีประสบการณ์การสอนยาวนาน
หลายสิ บปี แก่นกั เรี ยนที�ไม่ได้ใช้ภาษา
อังกฤษเป็ นภาษาหลัก
สมาชิกทุกคนในคณะครู ผสู ้ อนของ
เราผ่านการฝึ กสอน ELT
และหลายคนนั�นมีวฒ
ุ ิและใบรับรอง
ระดับสู งในอุตสาหกรรม ESL

เทคโนโลยใีนห้ องเรียน
LASCมีความภูมิใจจากการเป็ นหนึ�งในโรงเรี ยน
สอนภาษาที�มีความก้าวลํ�าทางเทคโนโลยีมากที�สุด
หลักสู ตรส่ วนใหญ่ของเราเป็ นแบบ e-based
ซึ�งนักเรี ยนสามารถทําการบ้าน งานที�มอบหมาย
และทํากิจกรรมในชั�นเรี ยนได้ผา่ นทางสมาร์ทโฟน
ด้านครู ผสู ้ อนนั�นสามารถใช้งานระบบจัดการการ
เรี ยนการสอนของเราเพื�อติดตามความคืบหน้าของ
นักเรี ยน แบ่งปั นข้อมูลกับครู คนอื�น
และเข้าถึงฐานข้อมูลการเรี ยนรู ้ใหม่ล่าสุ ดได้อย่าง
ง่ายดาย
LASCยังเป็ นหนึ�งในโรงเรี ยนสอนภาษาเอกชน
แห่งแรกๆที�ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
ความจริ งเสมือน (VR) ในห้องเรี ยน
เพื�อให้นกั เรี ยนสามารถฝึ กใช้งานภาษาอังกฤษใน
ชีวติ จริ งผ่านสถานการณ์ต่างๆ ในชีวติ ประจําวัน

หลกัสตรจาก
ู
เส้ นทางสู่ มหาวิทยาลัย
Cambridge
หลักสู ตร ESL ของเราประกอบไปด้วย 6
ระดับ และอ้างอิงจาก 6 ระดับคะแนน
ตั�งแต่ A1 สําหรับผูเ้ ริ� มต้น ขึ�นไปถึง C1
เพื�อระดับที�สูงขึ�นตามมาตรฐานสากลด้าน
ความสามารถทางภาษาอังกฤษและ
การประเมินทักษะทางภาษาอังกฤษของ
Cambridgeหลักสู ตรของเราประกอบไป
ด้วยคลังความรู ้อนั กว้างขวางและมัน� ใจได้
ว่านักเรี ยนของเราจะได้เรี ยนรู ้คาํ ศัพท์และ
โครงสร้างทั�งรู ปแบบพื�นฐานและที�
ใช้งานบ่อยเพื�อให้กลายเป็ นผูพ้ ดู
ภาษาอังกฤษอย่างเชี�ยวชาญ

ปั จจุบนั LASCเป็ นพันธมิตรกับวิทยาลัยและ
มหาวิทยาลัยต่างๆมากกว่า30แห่งใน
แคลิฟอร์เนียใต้ และทัว� ทั�งสหรัฐอเมริ กา
นักเรี ยนที�ที�มีส่วนร่ วมกับหลักสู ตรของเรา
มีโอกาสได้รับการยอมรับเข้าสู่ สถาบันต่างๆ
และการเรี ยนในระดับที�สูงขึ�น
นักเรี ยนที�จบการศึกษาจากหลักสู ตรภาษาอังกฤษ
ของเรามีสิทธิเข้าเรี ยนในวิทยาลัยหรื อ
มหาวิทยาลัยภายใต้เงื�อนไขที�ลดลง
และไม่จาํ เป็ นต้องสอบ TOEFL หรื อ IELTS
เพื�อสอบเข้าอีก

วิธีการสมัครเรี ยน

คุณเป็ น
นักเรียน
แบบใด?

นักเรียน F1

นกัเรี ยนทีอาศยัอยนู่อกสหรัฐอเมริ กา ทีจาํเป็ นตอ้งมี I-20 เพือไดร้ับวซี่านกัเรี ยน
F1สาํหรับการเรี ยนในสหรัฐอเมริ กา

นักเรียนโอนย้ าย F1

นักท่ องเทยี ว

นกัเรี ยนทีอยใู่นสหรัฐอเมริ กาแลว้ และมีวซี่า F1 ทียงัไม่หมดอายุ และ I-20
จากโรงเรี ยนอืน

นกัเรี ยนทีถือวซี่านกัท่องเทียวทีตอ้งการเรี ยนแบบพาร์ทไทมร์ะหวา่งการพกัอาศัย
ในสหรัฐอเมริ กา

1 กรอกแบบฟอร์ มรับสมคัรออนไลน์

1 กรอกแบบฟอร์ มรับสมคัรออนไลน์

2 อปัโหลดเอกสารทจี าํเป็ น
• สาํเนาพาสปอร์ต
• สาํเนาวซี่า
• สาํเนา I-20 ปัจจุบนั
• สาํเนา I-94
• สเตทเมนทจ์ากธนาคารทีแสดงจาํนวนเงินอยา่งนอ้ย $20,000*
• หนงัสื อรับรองการสนบัสนุนทางการเงิน*
• แบบฟอร์มแสดงความจาํนงในการโอนยา้ย

2 อปัโหลดเอกสารทจี าํเป็ น

3 ชําระค่ าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมการสมคัร $150

นักเรียนท้ องถนิ
1 กรอกแบบฟอร์ มรับสมคัรออนไลน์
2 อปัโหลดเอกสารทจี าํเป็ น

นกัเรี ยนทีอยใู่นสหรัฐอเมริ กาภายใตส้ถานะวซี่าอืน และตอ้งการไดร้ับ I-20
เพือเปลียนสถานะเป็ น F1

2 อปัโหลดเอกสารทจี าํเป็ น
• สาํเนาพาสปอร์ต
• สเตทเมนทจ์ากธนาคารทีแสดงจาํนวนเงินอยา่งนอ้ย $20,000
• หนงัสื อรับรองการสนบัสนุนทางการเงิน

2 อปัโหลดเอกสารทจี าํเป็ น
• สาํเนาพาสปอร์ต
• สาํเนาวซี่า
• สาํเนา I-94
• สเตทเมนทจ์ากธนาคารทีแสดงจาํนวนเงินอยา่งนอ้ย $20,000*
• หนงัสื อรับรองการสนบัสนุนทางการเงิน*

5 ชําระค่ าธรรมเนียม SEVIS ของคุณ

ค่าธรรมเนียมการสมคัร $150

นักเรียนเปลยี นสถานะ

1 กรอกแบบฟอร์ มรับสมคัรออนไลน์

4 รอจดหมายตอบรับและ I-20 ของคุณ
หลงัจากคุณไดส้่งแบบฟอร์มการสมคัรแลว้จะมีตวัแทนจากฝ่ ายรับสมคัรของเร
าติดต่อไปหาคุณทางอีเมลภายใน 2 วนัทาํการ และคุณจะไดร้ับจดหมายเอกสาร
I-20 ใน 3-5 วนัทาํการ ขึนอยกู่บัระยะทาง

3 ชําระค่ าธรรมเนียม

นกัเรี ยนทีเป็ นพลเมืองของสหรัฐอเมริ กา หรื อเป็ นผอู้ยอู่าศยัถาวร

1 กรอกแบบฟอร์ มรับสมคัรออนไลน์

3 ชําระค่ าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมการสมคัร $150
ค่าธรรมเนียมการส่ งเอกสาร I-20 $60 (ขึนอยกู่บัระยะทาง)

• สาํเนาพาสปอร์ต
• สาํเนาวซี่า

•

สาํเนาพาสปอร์ตสหรัฐอเมริ กา สาํเนาบตัรผอู้ยอู่าศยัถาวร
หรื อสาํเนาใบขบัขี

3 ชําระค่ าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมการสมคัร $150

3 ชําระค่ าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมการสมคัร $400

4 รอจดหมายตอบรับและ I-20 ของคุณ

หลงัจากคุณไดส้่งแบบฟอร์มการสมคัรแลว้ I-20
ของคุณจะพร้อมใหม้ารับใน 3-5 วนัทาํการ

5 ชําระค่ าธรรมเนียม SEVIS ของคุณ

1

สเตทเมนทจ์ากธนาคารตอ้งแสดงขอ้มูล 6 เดือนล่าสุ ด สาํหรับสเตทเมนทข์องผอูุ้ปถมัภแ์ต่ละคน
ตอ้งแสดงวงเงินเพิมอีก $6,000 ส่ วน I-20 จะมีอายกุารใชง้าน 1 ปี
2

จาํเป็ นตอ้งมีหากสเตทเมนทข์องธนาคารไม่ไดเ้ป็ นชือของนกัเรี ยน

ใช้ ชีวติ
เรียนรู้
และมอีสิระ

เราพดู
ภาษาของคณ
ุ
ตดิต่ อเรา

ตัวแทนฝ่ ายรับสมัครของเราอยูท่ ี�นี�เพื�อช่วยเหลือท�งั นักเรี ยนในอนาคตและนักเรี ยนปั จจุบนั
พวกเขาจะแนะนําคุณเกี�ยวกับกระบวนการการรับสมัครช่วยเหลือคุณเกี�ยวกับเรื� องเอกสารที�

สถานทตี งั
LASC มีวทิ ยาเขตทัง� หมด 3 แห่งในแคลิฟอร์เนียใต้อนั อบอุ่น
สถานที�ต�งั ของเราอยูใ่ กล้กบั สถานที�ท่องเที�ยวยอดนิยมบางแห่งใน
แคลิฟอร์เนียเพียงไม่กี�นาที และอยูใ่ นพื�นที�ที�เต็มไปด้วยสิง� อํ านวยความสะดวก
ที�อยูอ่ าศัยที�กว้างขวาง และตัวเลือกทางความบันเทิงมากมายนับไม่ถว้ น
ทดลองเรียนรูก้ ารเล่นกระดานโต้คลื�นที�ชายหาดฮันติงตัน
เมืองหลวงแห่งการโต้คลื�นของโลก ออกทริปไปยั งดิสนี�ยแ์ ลนด์ ช้อปปิ� งที�
โรดีโอไดรว์ เดินบนดวงดาวของเหล่าดาราที�ถนน Hollywood Boulevard
หรื อขับรถชมวิวไปตามเส้นทางหลวงชายฝั�งแปซิฟิค ที� LASC
เราส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนของเราออกจากห้องเรี ยนในกรอบสี� เหลี�ยม
เพื�อไปสัมผั สประสบการณ์ต่างๆ ในแคลิฟอร์เนีย
จุดมุ่งหมายของเราคือการพั ฒนานักเรียนของเราด้วยทักษะทางภาษาที�จํ าเป็ น
ในการติดต่อสือ� สารกับโลกรอบๆ ตัว ดังนั�นคุณจะรออะไรอยูอ่ ีก?
เริ� มออกสํารวจกันเลย!

จําเป็ นและอํานวยความสะดวกในการย้ายมายังสหรัฐอเมริ กาตัวแทนของเราคอยช่วยเหลือ
นักเรี ยนของเราท�งั ในเรื� องเล็กและเรื� องใหญ่ ต�งั แต่ข�นั ตอนการตรวจคนเข้าเมือง
จนถึงการไปรับท�ีสนามบิน เราสามารถช่วยค้นหาสถานท�ีอยูอ่ าศัยให้กบั คุณ
ช่วยคุณสมัครใบขับขี� และจัดการการท่องเที�ยวของคุณ เยีย� มชมเว็บไซต์ของเราที�

www.lascusa.com เพื�อพบกับตัวแทนฝ่ ายรับสมัครที�พดู ภาษาของคุณ
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
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