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UNIVERSITY CENTER
hợp tác cùng Goodwin College
Chương trình Dự Bị Đại Học chuyên sâu, trường nội trú giảng dạy Anh ngữ với các
chuyên gia tư vấn cho sinh viên việc ghi danh cùng điều kiện nhập học vào các
trường đại học lớn tại vùng Connecticut, New York và Boston (Hoa Kỳ)

Nơi sinh viên quốc tế chuẩn bị cho sự thành công tại Hoa Kỳ

ANH NGỮ TOÀN DIỆN & DỰ BỊ ĐẠI HỌC
■

■

■

Chương trình giảng dạy Anh ngữ chuyên sâu từ các giảng viên trình độ
cao của Goodwin College
Trải nghiệm học tập chuyên sâu về học thuật cùng văn hóa Mỹ
Cải thiện điểm TOEFL, IELTS và SAT của ban; tăng sự tự tin khi sử dụng Anh ngữ

LÀM VIỆC CÙNG CÁC CHUYÊN GIA TƯ
VẤN TUYỂN SINH ĐƯỢC CÁ NHÂN HÓA
■

■

■

Lựa chọn đại học, đăng kí ghi danh và chuyên ngành học
Tham quan khuôn viên các trường, giới thiệu đến các chuyên viên tuyển
sinh đại học và giảng viên.
Tìm hiểu về các ngành và công việc đang phát triển

LẬP KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC CHO CHƯƠNG HỌC
■

■

Nhận tín chỉ Đại học sớm
Tăng tốc hoàn thành chương trình học.

Đối tác đại học của chúng tôi:
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UNIVERSITY CENTER
Tại sao dự bị đại học lại quan trọng? Hơn 34% sinh viên quốc tế mất hơn 6 năm để hoàn tất
chương trình bằng cử nhân 4 năm tại các trường đại học Hoa Kỳ. Các chuyên gia nói rằng đó
là do chuẩn bị, tư vấn và lập kế hoạch không tốt. The University Center mang đến sự chuẩn bị
toàn diện, tư vấn cá nhân và lập kế hoạch chiến lược để sinh viên của chúng
tôi sẵn sàng đạt được bằng đại học trong 4 năm hoặc ít hơn.
Hơn 1000 giờ học tiếng Anh chất lượng cao cùng với các hoạt động học tập văn hóa Mỹ
Cải thiện điểm TOEFL/ SAT/ACT có dự đoán được.
■ Hướng dẫn từ các chuyên gia có kinh nghiệm, được cá nhân hóa cho mỗi sinh viên trong việc lựa chọn đại học, quy trình nộp
đơn ghi danh và chương trình học.
■ Chuyên gia tư vấn làm việc chặt chẽ với mạng lưới các trường đại học xuất sắc của chúng tôi
■ Học tập kiến thức văn hóa trong trải nghiệm học tập bằng ngôn ngữ 24/7 cùng sự hỗ trợ nhiệt tình của một đội ngũ nhân viên
tận tâm và thân thiện
■ Tương tác thường xuyên với sinh viên Hoa Kỳ, các chuyên gia hàng đầu trong ngành cùng các tổ chức cộng đồng
■ Quan hệ đối tác với các trường lớn trong Hiệp hội Đại học của chúng tôi
■ Giới thiệu cho sinh viên về các lĩnh vực học tập quan trọng hiện nay trên toàn cầuy
■ Nhận tín chỉ đại học sớm từ các đối tác đại học của chúng tôi
■ Môi trường sống thoải mái hiện đại vừa được nâng cấp với trung tâm thể thao, quán café, căn tin, sân vườn nhỏ
■ Tham quan các trường đại học, các thành phố lớn và các địa danh nổi tiếng của vùng New England xinh đẹp và mang đậm
dấu ấn lịch sử
■ Nằm ở khu vực trung tâm gần Boston, Thành phố NewYork, Philadelphia & Washington D.C., có thể đến dễ dàng bằng các
phương tiện hàng không, xe lửa, xe buýt và xe ô tô.
■
■
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