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Luyện Anh văn và Theo học tại một Đại học ở Hoa Kỳ!
LCI Kansas City tại Viện Đại Học Park University cung cấp cho bạn sự chuẩn bị triệt để về Anh Ngữ bạn cần để 
thành công trong công việc học tập, trong khi đồng thời cho phép bạn tham dự vào mọi trải nghiệm về văn hoá, 

Hợp tác với Đại học

 

Các Dịch vụ Sinh viên
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Huấn luyện Anh ngữ có Chất lượng

Về LCI

Các Chương Trình

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.

LCI có quan hệ với các chương trình đại học trong cả nước.  Những 
viện đại học này chấp nhận cho các sinh viên của chúng tôi được 
miễn thi TOEFL/IELTS, nghĩa là bạn có thể được nhận vào đại học 
mà không phải thi TOEFL/IELTS sau khi đã hoàn tất Bậc 7 trong 
chương trình của chúng tôi. Các sinh viên của LCI Kansas City hoàn 
tất bậc 7 LCI sẽ tự động đạt được đòi hỏi về mức thành thạo Anh 
ngữ của Viện Đại Học Park University và sẽ hợp lệ để nhập học 
toàn phần mà không phải dự thi IELTS/TOEFL.

Dịch vụ đặc biệt – Sự chăm sóc tận tình và chuyên nghiệp của  
nhân viên LCI sẽ giúp bạn có một trải nghiệm cực kì thú vị với 
chúng tôi, hài lòng khách đến vừa lòng khach đi.
Giáo viên chuyên nghiệp – Đội ngũ giảng viên tại LCI là người 
bản ngữ với đầy đủ bằng cấp, chứng chỉ giảng dạy và nhiều năm 
kinh nghiệm.
Nguồn tài nguyên của khuân viên – Sinh viên của LCI được xử
dụng mọi tiện nghi của viện đại học, bao gồm các tiện ich học 
tập, nhà cửa cư trú, các lựa chọn ẩm thực trong khuân viên, các 
phương tiện giải trí và các hoạt động xa hội.
Cáhc hoạt động vàd du ngoạn – Chúng tôi tổ chức những hoạt 
động động  để  giúp bạn trau d o Anh ngữ và tìm hiểu về v n hoá địa 
phương. Chúng có thể bao gồm các sự kiện thể thao chuyên nghiệp, 
các chuyến du ngoạn giải trí, các hội thảo văn hóa và nhiều thứ khác!   
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Tọa lạc chỉ trong 250 dặm từ trung tâm địa lý của Hoa Kỳ, Thành 
phố Kansas City tự xưng là “Trái Tim của Nước Mỹ.”  Nó là khu thị 

người. Mặc dù thành phố Kansas City có nhiều đại lộ hơn cả 
thành phố Ba Lê và có nhiều núi hơn mọi thành phố khác ngoại 
trừ Rô Ma, nó được biết đến nhiều hơn về các nhạc điệu jazz và 

Khu phố chính của Kansas City đã từng được đặt tên là một trong 
những Khu phố chính Hạng nhất nước Mỹ bởi tạp chí Forbes. Do 
những khu giải trí và mua sắm hạng sang, một quần thể trình 
diễn các nghệ thuật, những rặng núi đẹp như tranh vẽ, một 
trung tâm tản bộ được của thành phố với những nhà hàng thịt 
nướng tuyệt vời, điều đó rất dễ thấy tại sao! 

Chỉ 10 dặm về phía bắc của khu phố chính là phố nhỏ 
Parkville, quê quán của viện đại học Park University. Bao 
quát dòng sông Missouri, cộng đồng lịch sử này được biết 

công viên ngoạn mục, các khu cư dân an toàn và yên ổn-và 
dĩ nhiên viện đại học Park University.

Trung tâm ngôn ngữ của chúng tôi tại Kansas City tọa lạc 
trong thành phố Parkville trong khuân viên tuyệt đẹp của 
viện đại học Park University, chỉ 10 phút từ khu phố chính 
của Kansas City.

Viện đại học Park University là một trường nhỏ, nội địa với 
ít hơn 2000 sinh viên. Tỷ lệ sinh viên-ban giảng dậy là 12:1, 
và trên 80 phần trăm các lớp học có dưới 20 sinh viên.

viên bao gồm thư viện của viện đại học, các khu cư trú của 
sinh viên, một trung tâm hình thể, các dịch vụ ẩm thực và 
hàng loạt những câu lạc bộ sinh viên, các tổ chức và các 
hoạt động giải trí.

LCI rất chắc chắn bạn sẽ đạt tiến bộ nên chúng tôi bảo đảm điều đó!  
Nếu Anh ngữ của bạn không tiến triển theo mức độ chúng tôi dự trù 
dựa theo bài thi khởi đầu của bạn, LCI sẽ cung cấp những trợ giúp 
phụ đạo và những lớp học bạn cần để đạt được mức độ mục tiêu của 
bạn mà không tính thêm chi phí.  Xem trang mạng của chúng tôi để 
có thêm chi tiết.

   
  

  

 

 
 


