U of G – English Language Programs

CHƯƠNG
TRÌNH
CHỨNG CHỈ
ANH NGỮ
“

Tôi đã có nhiều bạn và nhiều kỷ niệm tại
Đại Học Guelph. Tham gia trong các sinh
hoạt như túc cầu đã thực sự giúp tôi gặp
gỡ nhiều người. Tôi thích lòng tốt của
người dân và sự an toàn của cơ sở nhà
trường. Điều tôi thích nhất là đã được
chọn đại diện để đọc diễn văn từ biệt sau
khi đạt được trình độ bậc 10 về tiếng Anh,
một thành tựu to lớn!

“

Tomohiro Takagaki, Tốt nghiệp
Chương trình Chứng chỉ Anh ngữ

ENGLISH
LANGUAGE
CERTIFICATE
PROGRAM

HÃY CHỌN GUELPH
 Đại học tổng hợp hàng đầu của
Canada
 Nổi tiếng thế giới
 Chương trình Anh ngữ rất thành
công
 T
 hành phần giáo sư tận tâm và kinh
nghiệm
 Những người dạy kèm đàm thoại
hàng tuần
 Khu trường sở đẹp tựa công viên

CUỘC SỐNG TẠI GUELPH,
CANADA

CÁC TRẢI NGHIỆM MỚI

 Cộng đồng thân thiện và có ý thức gìn
giữ môi trường
 Thành phố an toàn và sạch sẽ

 Làm bạn cùng với một sinh viên nói
tiếng Anh (Chương Trình Kết Bạn,
Buddy Program)

 Rất nhiều sinh viên người bản xứ nói
tiếng Anh tại Đại Học Guelph

 Tham gia các sinh hoạt vui chơi hàng
tuần tại trường và ngoài xã hội

 Khu trung tâm phố đầy sức sống

 Sống với một gia đình người Canada
(chọn sống tại tư gia)

 Tìm hiểu về văn hóa Canada

 Phương tiện chuyên chở công cộng
hiệu quả

 Sống tại cơ sở của Đại Học Guelph với
các sinh viên khác (chọn ở nội trú)

 Cách Toronto một giờ lái xe

CÁC TIÊU CHUẨN ĐÒI HỎI
 17 tuổi hoặc hơn (16 tuổi với một người
giám hộ tại Canada)
 Tốt nghiệp trung học
 Thành tích học vấn trung học vững chãi
 Trình độ tiếng Anh trung cấp
 Có ý muốn theo học đại học

CÁC NGÀY KHỞI ĐẦU

HÃY LIÊN LẠC CHÚNG TÔI

 S
 áu thời điểm để vào học mỗi năm:
tháng Một, tháng Hai, tháng Năm, tháng
Sáu, tháng Tám và tháng Mười

English Language Programs
University of Guelph
Johnston Hall, Room 160
Guelph, Ontario N1G 2W1
CANADA

TỔNG CHI PHÍ
 $3,343.64 CAD* – học 7 tuần
 $6,064.50 CAD* – học 14 tuần
*Tổng chi phí bao gồm phí nộp đơn, học phí và phí
dịch vụ sinh viên.

Tel: +1-519-824-4120 Ext. 56463
Email: esl@uoguelph.ca
Web: elpguelph.ca
uoguelph.ca

