Tiếng Anh Chuyên Sâu và Luyện thi TOEFL

Chương trình tiếng anh 12 tháng

Chương trình tiếng anh Chuyên sâu và luyện thi TOEFL chuẩn bị cho sinh
viên một chương trình chứng chỉ của sự khác biệt giữa quốc gia và quốc tế,
một chương trình giáo dục thú vị và hấp dẫn, một giảng viên truyền cảm
hứng và quốc tế và các mức hỗ trợ cá nhân cao nhất.

Điểm nổi bật của chương trình
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Tiếng anh chuyên sâu và luyện thi TOEFL mở ra một thế giới của cơ hội
và khả năng. Học sinh sẽ có khả năng :

Anh

• Nghe và hiểu rõ ràng
• Nói rành mạch
• Đọc hiểu những văn bản khó
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học t

• Viết chính xác
Sau khi hoàn tất thành công khóa học sinh viên sẽ:
• Hoàn tất dần 6 khóa học nâng cao
• Nâng cao điểm thi TOEFL - ITP
• Nâng cao khả năng sử dụng tiếng Anh lưu loát trong 5 kĩ năng:
nghe, nói, đọc, viết và ngữ pháp

Giáo
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Trước khi bắt đầu tại CHU, bạn sẽ làm bài kiểm tra sếp lớp ACT
và được chỉ định để vào cùng lớp với những sinh viên cùng trình
độ. Các lớp học sẽ kéo dài 8 tuần với lớp học tiếng anh chuyên sâu
5 ngày một tuần. Các buổi học kéo dài từ thứ hai đến thứ năm và
mỗi buổi học tích hợp 4 giờ đồng hồ (hoặc 8:30am-12:30pm hoặc
6:00pm-10:00pm). Buổi học vào ngày thứ sáu được dành riêng cho
lớp học chuyên đề nơi bạn sẽ nâng cao kỹ năng ngôn ngữ của bạn
với các giáo sư và các tùy chọn khác nhau.
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COLORADO HEIGHTS UNIVERSITY

Hãy chuẩn bị cho bản thân trình độ đại học hoặc
khả năng làm việc trong một môi trường sử dụng tiếng Anh.
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