LEAP - Chương trinh Anh
văn của trường Langara.
RẤT CẢM ƠN SỰ QUAN TÂM CỦA CÁC BẠN

CANADA

Học tiếng Anh tại Langara
Tọa lạc tại thành phố Vancouver xinh

Chương trình ESL của Langara sử dụng

sử dụng một loạt các chiến lược để khuyến

đẹp của tỉnh BC, Canada, Cao đẳng

phương pháp tiếp cận tích hợp để học

khích việc giao tiếp thực sự. Phương pháp này

ngôn ngữ. Thay vì dạy các kỹ năng riêng

tạo ra một môi trường năng động, chú trọng

biệt chúng tôi sử dụng một phương pháp

vào việc học tập của sinh viên để sinh viên

toàn diện, kết hợp nghe, nói, đọc và viết,

tiếp thu ngôn ngữ một cách tự nhiên và có ý

và tập trung vào một loạt các chủ đề có

nghĩa. Dần dần, sinh viên sẽ học hỏi cách tiếp

liên quan và thú vị. Sử dụng một học trình

cận nội dung lớp học giống như sinh viên

chú trọng vào nội dung, chúng tôi khuyến

Canada có tiếng mẹ đẻ là Anh ngữ.

Langara cung cấp các chương trình
và khóa học trình độ Đại học, trình
độ Nghề, và Bổ sung Kiến thức cho
hơn 21.000 sinh viên mỗi năm.

khích sinh viên trong hoạt động đòi hỏi việc

ESL + 2 + 2
ĐƯỜNG ĐƯA BẠN ĐẾN THÀNH CÔNG
NĂM THỨ TƯ

University
Quality
Alliance

Học chương trình đại học tại Langara,
hoặc tại một học viện khác.
30 tín chỉ/10 khóa học mỗi năm

NĂM THỨ BA

University of
British Columbia
University of Victoria

Học chương trình đại học tại Langara,
hoặc tại một học viện khác.

Dành năm thứ ba và thứ tư để
hoàn thành việc lấy bằng cử
nhân của bạn ở trường Langara
hay là tại một đại học khác ở
Canada hoặc nơi khác.

30 tín chỉ/10 khóa học mỗi năm

University of
Saskatchewan
NĂM THỨ HAI

Queen’s University
Simon Fraser University

Học chương trình chuyển tiếp
đại học tại Langara.
30 tín chỉ/10 khóa học mỗi năm

LEAP - CẤP 8
LEAP - CẤP 7

NĂM THỨ NHẤT

LEAP - CẤP 6

Học chương trình chuyển tiếp
đại học tại Langara.

LEAP - CẤP 5

30 tín chỉ/10 khóa học mỗi năm

Học chương trình đại học hai
năm đầu để hướng tới việc lấy
bằng cử nhân, trung cấp, hoặc
chứng chỉ tại Langara.

LEAP - CẤP 4
LEAP - CẤP 3
LEAP - CẤP 2
LEAP - CẤP 1
LEAP - CĂN BẢN

ESL

LEAP
Mỗi học kỳ là 7 tuần với 20 giờ học/tuần

LEAP = Langara English for
Academic Purposes (Tiếng Anh
tại Langara cho Mục đích Học
thuật) Việc xếp trình độ ESL tùy
thuộc vào bài kiểm tra xếp lớp.

LEAP - Langara English for Academic Purposes
(Tiếng Anh tại Langara cho Mục đích Học thuật)
CÁC CẤP NỀN TẢNG (LEAP CĂN BẢN - LEAP 2)

CHUẨN BỊ HỌC TẬP (LEAP 3 - LEAP 8)

Tiếng Anh tại Langara cho Mục đích Học thuật (LEAP) là một

Nội dung dành cho trình độ trung cấp đến cao cấp của Chương trình

chương trình Anh ngữ chuyên sâu được thiết kế để chuẩn bị cho

LEAP được rút ra từ một loạt các môn học đa dạng. Mỗi tuần sinh

sinh viên nào không dùng tiếng Anh làm ngôn ngữ chính để họ

viên thực hành tất cả các kỹ năng ngôn ngữ chính của họ trong bối

theo học toàn thời gian tại các trường đại học và cao đẳng tiếng

cảnh của một môn học. Mức độ kỹ năng tư duy phê phán và sự phức

Anh. Kỹ năng học tập được nhấn mạnh ở tất cả các cấp độ của

tạp của chiến lược học tập tăng dần khi sinh viên ngày càng tiến bộ

chương trình.

qua chương trình học.

Các cấp từ căn bản đến trung cấp của LEAP tập trung vào môi
trường và văn hóa của Vancouver, Canada. Thông qua một loạt
các chủ đề, tài liệu, và các hoạt động, lớp học được chuyển thành
một môi trường ngôn ngữ sống động. Sinh viên phát triển các kỹ
năng nói, nghe, đọc và viết của họ trong khi mở rộng kiến thức về

LEAP cung cấp một kinh nghiệm học tập độc dáo cho sinh viên bằng cách:

· FTạo điều kiện phát triển các kỹ năng ngôn ngữ học thuật
· Hỗ trợ sinh viên trở thành những người học hỏi độc lập thành công
· Khuyến khích sinh viên hội nhập vào cộng đồng học tập và xã hội của
trường Đại học Langara

Vancouver, Canada, và cả thế giới..
Hoàn tất thành công chương trình LEAP dẫn đến việc được nhận
thẳng vào chương trình đại học tại Langara. Sinh viên LEAP 8 có thể
MỘT CÁCH TIẾP CẬN TÍCH HỢP ĐỂ HỌC TẬP
Kỹ năng cốt lõi ở Cấp độ LEAP Nền tảng

Nói

Nghe

Chia sẻ ý kiến và ý tưởng với các bạn cùng lớp.
Thuyết trình các bài ngắn.

Đọc tiểu thuyết và đoạn văn ESL ngắn.
Xây dựng vốn từ vựng.

Viết

Phát triển sự tự tin trong việc thể hiện ý tưởng.
Học các kỹ năng hiệu đính.
Nghiên cứu các chủ đề phản ánh xã hội Canada.
Khám phá Vancouver qua các chuyến đi chơi đặc biệt.

Cấp độ LEAP Nền tảng truyền cảm hứng để học sinh:

· Nâng cao kỹ năng tiếng Anh của họ
· Sử dụng tiếng Anh một cách tự nhiên và có ý nghĩa thông qua các
hoạt động năng động cả trong và ngoài lớp học
· Tìm hiểu về nền văn hóa Canada bằng cách khám phá các chủ đề
liên quan đến xã hội Canada

Các giảng viên LEAP có bằng cấp chuyên Giảng dạy tiếng Anh
như Ngôn ngữ thứ Hai (TESL) và được lựa chọn cẩn thận theo kinh
nghiệm của họ trong việc giảng dạy tiếng Anh, nhận thức về các
nền văn hóa, và cam kết giúp học sinh đạt được thành công về
mặt học tập.

Học kỳ LEAP kéo dài bảy tuần và được cung cấp sáu lần một năm.
Sinh viên học trong lớp 20 giờ một tuần. Họ dự kiến phải hoàn thành
từ 10 đến 20 giờ bài tập về nhà mỗi tuần.

Tham gia trò chuyện với nhịp độ tự nhiên.
Lắng nghe các khách mời đặc biệt.

Đọc

Văn hóa

lấy một khóa có tín chỉ đại học ngoài các khóa học LEAP của họ.

MỘT CÁCH TIẾP CẬN TÍCH HỢP ĐỂ HỌC TẬP
Mô hình đồ họa của một đơn vị học tập LEAP cho một tuần

Sinh viên Quốc tế
CÁCH NỘP ĐƠN

1

Đáp ứng các Điều kiện Nhập học:

3

Nhận Đề nghị cho Nhập học qua email

4

Đóng học phí cho hai khóa học đầu tiên

5

Nhận được Thư Chấp thuận qua email và bưu điện

Hoàn tất 12 năm giáo dục chính quy
(tương đương với Lớp 12 tại BC)
Lưu ý: Cung cấp tất cả các thông tin liên quan đến trình độ tiếng
Anh.

2

Nộp đầy đủ Tập Đơn:

· Mẫu đơn – www.langara.ca/leap
· Giấy tờ giáo dục:

6

Nộp đơn xin giấy phép du học tại Đại sứ quán Canada
hoặc văn phòng cấp thị thực gần nhất

· Học bạ Trung học chính thức và bằng tốt nghiệp
Hoặc
· Bảng điểm Đại học hoặc Cao đẳng chính thức
Lưu ý: Chỉ chấp nhận giấy tờ giáo dục bằng bản tiếng Anh
chính thức hoặc bản dịch tiếng Anh có chứng nhận. Không
chấp nhận giấy tờ gửi fax, sao chụp hoặc qua máy quét.
· Bản sao điểm thi tiếng Anh (nếu có)
· $155 lệ phí nộp đơn

LỆ PHÍ LEAP ĐỐI VỚI SINH VIÊN QUỐC TẾ*
Sinh viên Quốc tế LEAP:

· $2,988 mỗi khóa học 7 tuần
· $155 lệ phí nộp đơn không hoàn lại, một lần
· Phải trả trước tối thiểu cho hai khóa học (không hoàn lại,
không chuyển nhượng được)
* Tất cả lệ phí được tính bằng đô la Canada. Lệ phí có thể thay đổi.
Tất cả sinh viên sẽ Thi Xếp Cấp lớp vào lúc bắt đầu của chương trình.
Vui lòng tham khảo trang web về chính sách hoàn trả chi tiết:
www.langara.ca/leap

HOMESTAY (SỐNG CHUNG VỚI GIA ĐÌNH BẢN XỨ )
Nên dùng chương trình Homestay (phòng riêng với giường, bàn
học, và ba bữa ăn mỗi ngày). Muốn biết lệ phí và thủ tục nộp đơn
Homestay, xem trang web Giáo dục Quốc tế hoặc gửi email đến
homestay@langara.ca.

NGÀY BẮT ĐẦU
2020

2021

3 tháng Giêng
26 tháng Hai
29 tháng Tư
24 tháng Sáu
2 tháng Chín
28 tháng Mười

6 tháng Giêng
3 tháng Ba
28 tháng Tư
23 tháng Sáu
1 tháng Chín
27 tháng Mười

THỜI GIAN KHÓA HỌC
Mỗi khóa học kéo dài bảy tuần, với 20 giờ giảng dạy mỗi tuần.

MUỐN BIẾT THÊM CHI TIẾT
International Education, Langara College
100 West 49th Avenue, Vancouver, BC, Canada V5Y 2Z6
Đt: +1.604.323.5023
Fax: +1.604.327.9210
E-mail: international@langara.ca
Website: www.langara.ca/international

VIET
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