Chương Tiếng Anh
trình
Chương trình Tiếng Anh Doanh Nhân dài 4 tuần của chúng tôi sẽ giúp bạn
phát triển kĩ năng giao tiếp và nhận thức đa văn hóa. Chương trình này sẽ
tập trung về các chủ đề kinh doanh bao gồm thuyết trình, chiến lược marketing, tìm việc làm và phỏng vấn. Bạn sẽ nâng cao vốn từ chuyên ngành
về kinh doanh, và trở nên quen thộc hơn với môi trường kinh doanh ở Canada
thông qua các chuyến thăm công ty và những khách mời
thuyết trình từ các ngành khác nhau. Thông qua các buổi luyện tập phát âm
hang tuần, các buổi gặp gia sư hội thoại và viết đơn xin việc, và nhiều hoạt
động trong lớp cũng như ngoại
khóa, bạn sẽ có thể nâng cao hiểu
biết văn hóa, cải thiện, cải thiện kĩ
năng nói và viết Tiếng Anh, và tự
tin hơn trong giao tiếp trong bối
cảnh kinh doanh quốc tế.

Mục Tiêu Chương Trình
Sau khi hoàn thành chương trình
này, bạn có thể:
Giao tiếp trong kinh doanh và xã hội dễ dàng hơn
Sử dung các từ ngữ diễn đạt trang trọng và thân mật phù hợp hơn
trong môi trường kinh doanh
 Hiểu biết về văn hóa kinh doanh quốc tế, cách diễn đạt ý kiến và quan
điểm đúng trong môi trường làm việc trang trọng và thân mật.
Phát triển từ vựng chuyên ngành kinh doanh cần thiết để biểu đạt và
giao tiếp hiệu quả trong nhiều bối cảnh kinh doanh khác nhau
Tạo ra các bài thuyết trình sử dung nhiều công cụ minh họa
Luyện tập kĩ năng viết về kinh doanh với nhiều kiểu khác nhau (ví dụ
như agendas, đơn xin việc cấp tốc, emails)
Luyện tập kĩ năng nói trong nhiều bối cảnh kinh doanh khác nhau (ví dụ
như nói điện thoại, đàm phán, thuyết trình, thăm công ty)
Luyện tập kĩ năng tìm việc bang cách hoàn thành nhiều giai đoạn trong
quá trình tìm việc ở Canada.
Hiểu thêm về các nguyên tắc hoạt
động của kinh doanh tại Canada
Yêu Cầu Đầu Vào Chương Trình
 Có ý muốn cải thiện trình độ
Tiếng Anh về kinh doanh quốc tế
Trình độ Tiếng Anh trung bình
hoặc cao hơn

Học Kì
Mùa Đông
Mùa Hè A
Mùa Hè B

Thời Gian Học
20 tháng Hai đến 17 tháng Ba, 2017
4 tháng Bảy đến 28 tháng Bảy, 2017
14 tháng Tám đến 8 tháng Chín, 2017

Học Phí (Đô Canada)
Phí nhập học - $150
Học phí* - $4685
*Bao gồm Chương Trình Tiếng Anh Doanh Nhân, chi phí ở homestay 4 tuần, 3 bữa
một ngày, các chuyến thăm doanh nghiệp địa phương và các hoạt động ngoại khóa.
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