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Được thành lập vào năm 1982, LASC được công nhận bởi Cơ
quan Giáo dục Sau Trung học Tư nhân (BPPE) của bang
California cũng như Hội đồng Giáo dục và Đào tạo Liên tục
(ACCET), được Bộ Giáo dục Hoa Kỳ thừa nhận. LASC được chứng
nhận bởi Chương trình Sinh viên và Khách mời Trao đổi (SEVP)
với sự giúp đỡ của Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ (DHS) và được
chấp thuận để cấp I-20 cho các sinh viên F-1 muốn học tại Hoa
Kỳ. Cán bộ Nhà trường được Bổ nhiệm (DSO) của chúng tôi
được chứng nhận bởi Hiệp hội Quốc gia về Cố vấn Sinh viên
Quốc tế (NAFSA).

35 NĂM KINH NGHIỆM

3 CƠ SỞ

40 GIÁO VIÊN CHÂN TÌNH

4 CHƯƠNG TRÌNH HỌC THUẬT

HIỆN CÓ 500 HỌC SINH

CHƯƠNG TRÌNH
LASC cung cấp bốn chương trình giảng dạy: Tiếng Anh như là
Ngôn ngữ thứ Hai (ESL), Tiếng Anh Học Thuật (EAP), Luyện thi
TOEFL và IELTS. Chương trình ESL của chúng tôi có 6 trình độ.
Không có yêu cầu về trình độ tối thiểu để tham gia chương trình
của chúng tôi. Mỗi trình độ thời gian học là 12 tuần và toàn bộ
chương trình có thể được hoàn thành trong 1.5 năm. Chúng tôi
theo dõi sự tiến bộ học tập của từng sinh viên khi họ vượt qua
từng cấp để đảm bảo tiến trình tuần tự. Sinh viên học bốn ngày
một tuần, thứ Hai đến thứ Năm và có thể chọn lớp buổi sáng,
trưa và tối. Lịch học tập của chúng tôi nằm trong một quý với các
học kỳ mỗi Xuân, Hạ, Thu và Đông. Tuy nhiên, sinh viên ghi danh
bất kỳ lúc nào cũng được hoan nghênh.

ESL

Tiếng Anh như một ngôn ngữ thứ hai

EAP

Tieng Anh cho muc dich hoc van

TOEFL

Kiểm tra độ ưu tiên

IELTS

Kiểm tra độ ưu tiên

BAN GIẢNG HUẤN
CỦA CHÚNG TÔI
Ban giảng huấn của chúng
tôi có hơn 40 giáo viên ở ba
cơ sở. Về tập thể, các giảng
viên của chúng tôi đã giảng
dạy tại hơn 50 quốc gia và
có nhiều thập kỷ kinh
nghiệm giảng dạy cho
những người không nói
tiếng Anh như người bản
xứ. Tất cả các thành viên
ban giảng huấn của
chúng tôi đã trải qua đào
tạo ELT và nhiều người
có bằng cấp và chứng
chỉ nâng cao trong
ngành ESL.

CÔNG NGHỆ
TRONG LỚP HỌC
LASC tự hào là một trong những
trường ngôn ngữ tiên tiến nhất.
Nhiều chương trình học của chúng
tôi đều dựa trên điện tử và học sinh
hoàn thành bài tập về nhà, bài tập
và các hoạt động trong lớp bằng
điện thoại thông minh. Giáo viên có
thể sử dụng Hệ thống Quản lý Học
tập để theo dõi dễ dàng sự tiến bộ
của học sinh, chia sẻ tài nguyên với
các giáo viên khác và hiểu biết sâu
sắc về những phương thức học tập
mới nhất. LASC cũng là một trong
những trường ngôn ngữ tư nhân
đầu tiên tập dụng thực tế ảo
(virtual reality) trong lớp học để
học sinh có thể thực hành sử dụng
tiếng Anh trong đời sống thực tế và
các tình huống hàng ngày.

CHƯƠNG TRÌNH
VỚI SỰ ỨNG DỤNG
CAMBRIDGE
Chương trình ESL của chúng tôi
bao gồm sáu cấp và dựa trên thang
đo 6 điểm từ A1 dành cho người
mới bắt đầu cho đến C1 dành cho
học viên nâng cao hơn theo Tiêu
chuẩn Quốc tế về Thành thạo tiếng
Anh và Hội đồng Khảo thí tiếng Anh
của Cambridge. Chương trình học
của chúng tôi hiểu biết về ngữ liệu
(corpora informed) và đảm bảo
học sinh của chúng tôi học các từ
và cấu trúc phổ biến nhất và
thường xuyên được sử dụng để trở
thành người nói tiếng Anh có năng
lực.

LỘ TRÌNH
VÀO ĐẠI HỌC
LASC hiện đang hợp tác với hơn
30 trường Cao đẳng và Đại học ở
Nam California và toán khắp nơi
ở Hoa Kỳ. Sinh viên theo học
chương trình của chúng tôi có thể
được nhận vào học có điều kiện ở
các trường học cao hơn nhau.
Học sinh hoàn thành chương
trình tiếng Anh của chúng tôi sẽ
có đủ điều kiện để vào cao đẳng
hoặc đại học với các tiêu chí được
giảm bớt và không cần phải thi
TOEFL hoặc IELTS để được nhận
vào học.

BẠN LÀ
LOẠI HỌC
SINH NÀO?

HỌC SINH CHUYỂN TRƯỜNG F1

DU KHÁCH

Học sinh đã ở Hoa Kỳ và có visa F1 hợp lệ và I-20 từ một
trường khác

Học sinh với visa Du lịch muốn tham gia lớp học trong
thời gian ở Hoa Kỳ
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Điền vào đơn trực tuyến
Tải lên tài liệu cần thiết
• Bản sao Hộ chiếu
• Bản sao Visa
• Bản sao I-20 hiện tại
• Bản sao I-94
• Bảng sao kê ngân hàng với tối thiểu $20,000*
• Bảng khai Hỗ trợ Tài chính*
• Mẫu thông báo ý định chuyển trường
Đóng Phí
Phí Hồ sơ $150

3

Sinh viên ngoài Hoa Kỳ cần I-20 để xin F1 Visa đi du học ở tại Hoa Kỳ
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Điền vào đơn trực tuyến
Tải lên tài liệu cần thiết
• Bản sao Hộ chiếu
• Bảng sao kê ngân hàng với tối thiểu $20,0001
• Bảng khai Hỗ trợ Tài chính2

3

Đóng Phí
Phí Hồ sơ $150
Phí Gửi thư I-20 $60 (tùy thuộc vào nơi đến)

4

Chờ Thư Chấp thuận của Bạn & I-20
Sau khi bạn nộp hồ sơ, sẽ có người trong Ban Tuyển sinh của chúng
tôi liên hệ với bạn qua email trong vòng hai ngày làm việc. Vui lòng
chờ 3-5 ngày làm việc để nhận I-20 của bạn trong thư tùy thuộc vào
nơi điến.

5

Đóng Phí SEVIS

THAY ĐỔI STATUS
Sinh viên hiện đang ở Hoa Kỳ theo một Visa khác nhưng
muốn có được I-20 để đổi Visa của họ thành F1

3

Điền vào đơn trực tuyến

Điền vào đơn trực tuyến
Tải lên tài liệu cần thiết
• Bản sao Hộ chiếu Hoa Kỳ, Thẻ Thường trú
Nhân hoặc Bằng lái xe
Đóng Phí
Phí Hồ sơ $150

Tải lên tài liệu cần thiết
• Bản sao Hộ chiếu
• Bản sao Visa
• Bản sao I-20 hiện tại
• Bản sao I-94
• Bảng sao kê ngân hàng với tối thiểu $20,000*
• Bảng khai Hỗ trợ Tài chính*

3

Đóng Phí
Phí Hồ sơ $150

4

Chờ Thư Chấp thuận của Bạn & I-20

Sau khi bạn nộp hồ sơ, vui lòng chờ 3-5 ngày làm
việc để nhận I-20.
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Đóng Phí
Phí Hồ sơ $150

Học sinh là Công dân Hoa Kỳ hoặc Thường trú Nhân
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Tải lên tài liệu cần thiết
• Bản sao Hộ chiếu
• Bản sao Visa

HỌC SINH ĐỊA PHƯƠNG

LÀM THẾ NÀO ĐỂ NỘP?
HỌC SINH F1

Điền vào đơn trực tuyến

Đóng Phí SEVIS

1
Bảng sao kê ngân hàng phải có đề ngày trong vòng 6 tháng qua.
Với mỗi bảng sao kê ngân hàng phụ thuộc phải chỉ ra số tiền thêm
là 6.000$. I-20 hợp lệ một năm.

2

Nếu bảng sao kê ngân hàng không phải là tên học sinh.

LINH HOẠT,
HỌC TẬP,
THẢ LỎNG

CHÚNG TÔI
NÓI NGÔN NGỮ
CỦA BẠN
LIÊN HỆ CHÚNG TÔI

ĐỊA ĐIỂM
LASC có ba cơ sở ở khắp miền Nam California, một trong
những nơi tốt nhất cho một nền văn hóa đa dạng. Các cơ sở của
chúng tôi chỉ cách một số điểm thu hút khách du lịch nổi tiếng
nhất của bang California vài phút và tọa lạc ở các khu vực có
nhiều tiện nghi, nhà ở rộng rãi và vô số điểm giải trí. Hãy học
cách lướt sóng tại Hungtington Beach, thủ đô lướt sóng của thế
giới. Tham quan Disneyland, mua sắm ở Rodeo Drive, dạo bước
trên Hollywood Boulevard hoặc tuâ n tha m dọc theo Paciﬁc
Coast Highway và ngắm cảnh. Tại LASC, chúng tôi rất khuyến
khích học sinh rời khỏi bốn bức tường của lớp học và đi ra ngòai
để trải nghiệm tất cả những gì mà California có. Mục tiêu của
chúng tôi là cung cấp cho học sinh những kỹ năng ngôn ngữ mà họ
cần để hoạt động và giao tiếp với thế giới xung quanh. Vậy bạn còn
chờ gì nữa? Hãy bắt đầu cuộc hành trình!

Đại diện tuyển sinh của chúng tôi có mặt để hỗ trợ cho tất cả các học
sinh. Họ sẽ hướng dẫn bạn toàn bộ quy trình tuyển sinh, giúp đỡ bạn
những tài liệu cần thiết và giúp bạn dễ dàng chuyển tiếp sang sinh
sống ở Hoa Kỳ. Đại diện của chúng tôi hỗ trợ học sinh mọi vấn đề lớn
nhỏ, từ thủ tục nhập cảnh cho đến đón tại sân bay. Chúng tôi có thể
giúp bạn tìm chỗ ở, nộp đơn thi bằng lái xe và sắp xếp việc đi lại của
bạn. Ghé thăm trang web của chúng tôi www.lascusa.com để tìm
Đại diện Tuyển sinh nói ngôn ngữ của bạn.
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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Rowland Heights, CA 91748
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