
Đại học Lakeland
Học viện tiếng Anh

Học viện tiếng Anh Lakeland (ELI) là chương 
trình sâu sắc và toàn diện giúp học sinh 

quốc tế học tiếng Anh, chuyển sang cuộc 
sống Hoa Kỳ và đạt thành công tại Hoa Kỳ.

NĂM HỌC 
[2014-2015]
HỌC KỲ 1 MÙA THU     ngày 25 tháng 8 - ngày 10 tháng 10

HỌC KỲ 2 MÙA THU    ngày 20 tháng 10 - ngày 12 tháng 12

HỌC KỲ 1 MÙA XUÂN     ngày 7 tháng 1 - ngày 27 tháng 2

HỌC KỲ 2 MÙA XUÂN     ngày 16 tháng 3 - ngày 1 tháng 5

HỌC KỲ 1 MÙA HÈ ngày 5 tháng 5 - ngày 19 tháng 6

HỌC KỲ 2 MÙA HÈ ngày 29 tháng 6 - ngày 14 tháng 8

NHỮNG ĐIỂM ĐẶC TRƯNG
n  Nhận học sinh ở tất cả cấp độ—bắt đầu đến nâng cao.
n  Nhận tín chỉ học tập có giá trị đến tốt nghiệp. 
n  Một số học sinh có thể học tổng hợp cả các lớp của ELI  

và các lớp bình thường.  
n  Chương trình Đồng hành đối thoại. 
n  Học sinh của ELI LÀ học sinh của Đại học Lakeland. 

Học sinh của ELI có thể tham gia vào tất cả các câu lạc 
bộ và hoạt động có sẵn dành cho học sinh của Lakeland.

n  18-20 giờ học mỗi tuần
n  Các lớp văn hóa Hoa Kỳ và các lớp nghe, nói, ngữ pháp, 

đọc, viết và chuẩn bị cho TOEFL.

www.lakeland.edu

VỀ ĐẠI HỌC LAKELAND
Đại học Lakeland 
n  Trường Đại học bốn năm được công nhận đầy đủ 
n  35 chương trình đại học chính, 28 chương trình  

đại học phụ và 3 chương trình cao học.
Lakeland nằm trong vùng nông thôn xinh 
đẹp và yên bình gần Hồ Michigan ở Hạt 
Sheboygan, Winconsin, vùng Trung Tây của 
Hoa Kỳ. Chỉ cách thành phố lớn nhất của 
Wincousin một giờ đồng hồ.

Trường học thân thiện và an 
toàn, Lakeland đã nằm trong 

danh sách "4 Đại học đạt 
hạng "A" về an toàn trường 

học." của safewise.com

CHI PHÍ ƯỚC TÍNH  
MỖI HỌC KỲ (2014-2015)
HỌC PHÍ 
$2.594
CHỖ Ở 
$2.110
LỆ PHÍ/BẢO HIỂM 
Y TẾ/SÁCH VỞ 
$1.058
TỔNG CỘNG 
$5.762


