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Huấn luyện Anh ngữ có Chất lượng

Học Anh Văn tại Hoa Kỳ!

LCI cung cấp các trung tâm ngôn ngữ có chất lượng tại những vị trí tốt ở Mỹ. Nhờ đội ngũ giáo viên có trình độ
cao, dịch vụ khách hàng tuyệt hảo và các lớp học cả theo nhóm và cá nhân, học sinh của chúng tôi được bảo đảm
kinh nghiệm học tập tuyệt hảo nhất có thể có.
Về LCI

Với trên 15 năm kinh nghiệm và ba địa điểm, LCI là một
trong những học viện ngôn ngữ hàng đầu tại Hoa Kỳ.
Chúng tôi được công nhận bởi CEA, Uỷ Ban Kiểm Nhận
các Chương Trình Ngôn Ngữ Anh Văn.

Các Chương Trình

Anh Ngữ Phổ Thông
Anh Ngữ Học Thuật
Anh Ngu Thuong Mai
Luyện Thi

Hợp Tác với Đại Học
LCI có quan hệ với các chương trình đại học trong cả nước.
Các viện đại học này chấp nhận cho học sinh của chúng tôi
được mìễn TOEFL/IELTS, nghĩa là bạn có thể vào đại học mà
không phải thi TOEFL/IELTS sau khi hoàn tất Bậc 7 chương
trình của chúng tôi.
Dịch Vụ Sinh Viên
Yểm trợ cư trú – LCI có thể tìm nơi cư trú cho bạn trong
một gia đình bảo trợ, tại khách sạn hay ở một chung cư.
Hoạt động sinh viên – Chúng tôi tổ chức các chuyến du
ngoạn để giúp bạn trau dồi Anh Ngữ và tìm hiểu văn hoá
địa phương. Hoạt động bao gồm các trận bóng tròn, bơi
thuyền, diễn thuyết doanh nghiệp và nhiều thứ khác!
Chương trình uyển chuyển – Chúng tôi cung cấp nhiều
chương trình tự chọn, hơn nữa bạn có thể thay đổi hay nới
rộng chương trình của bạn sau khi bạn đã tới.
Trung tâm thi chính thức – LCI cũng là một trung tâm thi
chính thức cho các bài thi TOEFL và ITEP.

BẢO ĐẢM CỦA LCI!

LCI rất chắc chắn bạn sẽ tiến bộ nên chúng tôi bảo đảm việc đó. Nếu
Anh văn của bạn không tiến triển theo mức độ chúng tôi dự trù dựa theo
bài thi khởi đầu của bạn, LCI sẽ cung cấp các lớp học và phụ đạo bạn
cần để đạt được mức độ mục tiêu mà không tính thêm chi phí. Xem
trang mạng của chúng tôi để có thêm chi tiết.
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About Denver
Biệt hiệu là Mile-High City - Thành phố Một Dặm cao,
Denver nằm trên rặng núi Rocky Mountain tại cao độ 5,280
bộ Anh (1,609 mét) tính từ mặt biển. Khu vực thị tứ có 13
trung tâm thương mại lớn, tám đội thể thao chuyên nghiệp,
15 trường đại học và cao đẳng và một quần thể biểu diễn
nghệ thuật lớn hạng nhì trong cả nước. Thành phố nổi tiếng
về dân cư hiếu khách, trình độ giáo dục cao, môi trường
thoải mái và lối sống năng động.
Denver có khí hậu dễ chịu với ẩm độ thấp và nhiều ngày
nắng trung bình hàng năm hơn cả San Diego hay Miami.
Bạn sẽ thấy người ta chạy bộ, đạp xe, đi bộ tiêu khiển,
đánh gôn và chơi quần vợt quanh năm, và Denver thường
được bầu là một trong những thành phố khoẻ mạnh nhất
trong nước Mỹ. Nhưng ngay cả nổi tiếng hơn những gì bên
trong thành phố là những thứ bên ngoài nó. Denver chính là
cửa ngõ của nhiều loại hình hoạt động trên núi, bao gồm
trượt tuyết, thả bè, đi bộ và đạp xe trên núi, cùng những
thứ khác.

Nói về LCI Denver
Trung tâm ngôn ngữ Denver được toạ lạc một cách thuận
tiện trong một khu dân cư có lối vào xa lộ liên bang 25,
một trong những xa lộ chính đi qua Denver. Trường có 15
phòng học, một phòng máy tính, một câu lạc bộ sinh viên
và một sân trong lộ thiên với những bàn ghế và dù lọng.
Trong khoảng cách dễ đi bộ từ toà nhà là các tuyến đường
xe buýt và tàu điện, có thể đưa bạn đến trung tâm thành
phố và các giao điểm trong toàn thành phố. LCI toạ lạc chỉ
có bốn dãy nhà từ đại lộ Colorado, một đường chính có
nhiều nhà hàng quốc tế và Hoa Kỳ, các rạp chiếu phim,
các tiệm tạp hoá, mua sắm quần áo và nhiều nữa.
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