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Chương trình tiếng Anh của trường Đại học Guelph được thiết kế dành cho
những sinh viên thực sự muốn cải thiện kỹ năng tiếng Anh của mình để học tập
thật tốt tại một trường đại học ở Canada. Tất cả các khóa tiếng Anh của trường
chúng tôi được giảng dạy bởi đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm có nhiều
năm tham gia giảng dạy cho các sinh viên bản xứ và sinh viên nước ngoài, sẽ
trực tiếp làm việc cùng các sinh viên và giúp cho các bạn sinh viên đạt được
mục tiêu học tập của mình. Trường Đại học Guelph là một trong những trường
đại học danh tiếng thế giới về khả năng nghiên cứu, và luôn được đánh giá là
một trong các trường đại học hàng đầu ở Canada về chất lượng giáo dục toàn
diện. Trường Đại học Guelph tọa lạc tại địa điểm cách sân bay quốc tế Pearson
– Toronto chưa tới một giờ đi xe, là một môi trường lý tưởng giúp sinh viên cải
thiện tiếng Anh để tiếp tục các khóa học cao hơn tại Canada.
Hoàn thành chương trình chứng chỉ tiếng Anh tại Đại học Guelph, sinh viên đáp
ứng được yêu cầu tiếng Anh đầu vào của chương trình đại học và sau đại
học của trường. Nếu như bạn đang tìm một khóa học chuyển tiếp để theo học
chương trình đại học, đây là sự lựa chọn hoàn toàn phù hợp. Bạn sẽ không
phải thi TOEFL hoặc IELTS khi đã hoàn thành chương trình tiếng Anh tại
Guelph. Các khóa học tiếng Anh tại trường (ELCP) sẽ cung cấp cho bạn những
kỹ năng tiếng Anh cần thiết để đáp ứng các yêu cầu về trình độ tiếng Anh đầu
vào của chương trình đại học và sau đại học của bạn; và đảm bảo bạn sẽ tích lũy
được những kỹ năng ngôn ngữ cần thiết để đem lại cho bạn sự thành công khi
theo học chương trình tiếng Anh tại trường chúng tôi.
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Chia thành năm lớp: Nghe, Nói, Đọc, Viết, Ngữ pháp
Có các buổi thực hành giao tiếp một – một (một thầy kèm một trò)
Học 26 giờ một tuần
Tổ chức các hoạt động văn hóa / xã hội hàng tuần
Gồm 10 cấp độ

Ngày nhập học 2017* (*Ngày có thể thay đổi)
Khóa mùa đông

Khóa mùa hè

Khóa mùa thu

04/01
02/03

03/05
28/06

30/08
25/10

Yêu cầu đầu vào







Từ 18 tuổi trở lên
Nếu 17 tuổi phải có người Canada giám hộ
Tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT)
Điểm tổng kết trong học bạ từ khá trở lên
Trình độ tiếng Anh: trung cấp
Có nguyện vọng theo học chương trình đại học

Chương trình tiếng Anh
Đại học Guelph
160 Tòa nhà Johnston
Guelph, Ontario, N1G 2W1
CANADA
esl@uoguelph.ca
eslmktng@uoguelph.ca
Website: www.elpguelph.ca
Website: www.uoguelph.ca

Cuộc sống tại Canada
Nếu bạn chọn hình thức ăn ở dạng homestay, bạn sẽ nhận được sự hỗ trợ từ gia
đình người bản xứ khi bạn bắt đầu chương trình học tại Canada. Bạn sẽ có cơ
hội thực hành tiếng Anh khi trò chuyện với họ trong các bữa ăn để tìm hiểu về
đất nước Canada và trường Đại học Guelph. Chi phí Homestay bao gồm phí
thuê nhà trọ và ba bữa ăn một ngày. Tùy vào thời điểm bạn cũng có thể lựa
chọn hình thức sống tại một trong những khu kí túc xá đặt ngay trong khuôn
viên của trường. Đây là một lựa chọn tuyệt vời nếu bạn muốn có cuộc sống
độc lập hơn, có nhiều cơ hội gặp gỡ các bạn sinh viên và tham gia các hoạt
động ở trường nhiều hơn. Dù bạn lựa chọn hình thức ăn ở nào thì bạn vẫn có
cơ hội làm quen với những người bạn sẽ luôn bên bạn và hỗ trợ bạn trong thời
gian bạn học tập tại Canada.
Chi Phí
Homestay

CAD 800/tháng
CAD 300 phí đăng ký

SỐ
BỮA ĂN

Phòng
Phòng đơn

Ở cùng sinh viên khác
trong cùng phòng

3 bữa



0


Kí túc xá

CAD 700/tháng
• Tháng 5-Tháng 8



Chi phí (tính bằng đôla Canada)
Học phí

7 tuần (1 cấp độ)

14 tuần (2 cấp độ)

$ 150
$2200
$ 500

$ 150
$4280
$ 650

Phí ghi danh
Học phí
Phí dịch vụ sinh viên

Bảo hiểm y tế
$ 110
Học sinh mua sách giáo khoa tại cửa hàng sách của trường
Sách giáo khoa (theo từng cấp độ)
$ 250

$ 220

Học tập từ bạn bè sinh viên Canada
Việc giao tiếp tốt với các bạn sinh viên cũng như việc hiểu thấu đáo lời giảng
của các giáo sư đều quan trọng ngang nhau cho sự thành công trong học tập
của bạn. Đó là lý do chúng tôi giúp bạn kết nối với các sinh viên Canada và tạo
cơ hội để bạn thực hành giao tiếp tiếng Anh cùng họ. Chương trình
Conversation Partners (Người đối thoại) là một phần quan trọng trong
chương trình giảng dạy tiếng Anh tại trường. Bạn sẽ thực hành đàm thoại tiếng
Anh cùng một sinh viên bản xứ mỗi tuần để áp dụng những kiến thức về cấu
trúc cuộc đàm thoại mà bạn đã học trên lớp vào những cuộc trò chuyện thực
sự. Chương trình Buddy (Những người bạn) của chúng tôi cho phép bạn quen
thân hơn với sinh viên Canada. Bạn có thể cùng họ đi xem phim, tham dự sự
kiện thể thao, đi uống cà phê, hoặc cùng làm bất cứ điều gì mà bạn thích. Đó là
cách tuyệt vời giúp bạn làm quen với những người bạn mới, tìm hiểu về đất
nước Canada và Đại học Guelph thông qua những người bạn bản xứ này.
Các dịch vụ sinh viên
 Được cấp thẻ Thành viên cho phép sử dụng cơ sở vật chất phòng thể dục trong
trường
 Ưu tiên sử dụng Thư viện Đại học Guelph
 Được cung cấp tài khoản email để truy cập tài liệu của trường
 Kết nối Internet không hạn chế
 Sử dụng hơn 1000 máy tính đặt trong trường
 Được tư vấn và hướng dẫn thủ tục đăng ký nhập học vào trường đại học
 Thuận tiện trong việc chăm sóc sức khỏe vì Trung tâm y tế đặt ngay tại trường
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Dịch vụ đưa đón sân bay
Sân bay quốc tế Toronto cách trường đại học Guelph khoảng 40 phút đi xe.
Chỉ cần liên hệ với dịch vụ Red Car Service tại Wesbite www.redcarservice.ca
để được phục vụ chu đáo.
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