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Chúng tôi có ba chương trình học chất lượng cao 
khác nhau về Tiếng Anh như là Ngôn ngữ Thứ hai. 
Các chương trình học của chúng tôi thu hút những 
sinh viên muốn nâng cao trình độ tiếng Anh để nhận 
bằng cao đẳng, nâng cao cơ hội việc làm và/hoặc 
tham gia nhiều hơn vào các cộng đồng địa phương. 
Dù bạn mới đến Mỹ hoặc đã sống ở đây nhiều năm, 
chúng tôi đều có các khóa học ESL để giúp bạn đạt 
được những mục tiêu của mình!

Nhiệm 
vụ Khả 
thi!

DPhát triển Công nghệ Tương lai tại NASA
“Trường Cao đẳng Mission đã giúp tôi rất nhiều. Khi 
tôi mới đến Mỹ, trình độ tiếng Anh của tôi rất kém, 
và tôi không bao giờ tưởng tượng được rằng mình 
có thể hoàn thành những gì tôi đã làm được. Tôi rất 
biết ơn các giảng viên, các cán bộ tư vấn, và các 
bạn cùng lớp của tôi, những người đã khích lệ và hỗ 
trợ tôi trong suốt quá trình học”. - Trường Cao đẳng 
Cộng đồng - Thung lũng Silicon

Tiếng Anh như là 
Ngôn ngữ Thứ hai 
(ESL)

Silicon Valley’s Community College

Trong 40 năm qua trường Cao đẳng Mission là trường 
Cao đẳng Cộng đồng của Thung lũng Silicon ở thành 
phố Santa Clara, Mỹ. Chúng tôi cung cấp 26 loại bằng 
cấp và 48 loại chứng chỉ. Nhiều sinh viên của chúng 
tôi sử dụng bằng cấp hệ 2 năm để chuyển tiếp lên 
các trường đại học hệ 4 năm. Chúng tôi cũng cung 
cấp các chương trình cấp chứng chỉ và dạy nghề để 
giúp bạn sớm bước vào nghề. Chúng tôi cung cấp 
một trải nghiệm giáo dục sâu sắc. Các sinh viên năng 
động và đa dạng góp phần tạo nên một cộng đồng 
học tập sôi nổi và thú vị.



Chương trình ESL Hệ Không Tín chỉ có các lớp học và các khóa 
học trực tuyến cho các sinh viên có trình độ bắt đầu (thấp) và 
bắt đầu.
Các lớp học của chúng tôi cung cấp phương pháp nâng cao kỹ 
năng tổng hợp, mang đến cho sinh viên cơ hội để nâng cao kỹ 
năng đọc, viết, ngữ pháp, nghe, và nói tại mỗi buổi học trên lớp.

Chương trình ESL Hệ Không Tín chỉ dành cho những 
sinh viên mong muốn:
• Nâng cao kỹ năng tiếng Anh để sau đó ghi danh vào các khóa 
học ESL hệ tín chỉ
• Nâng cao trình độ tiếng Anh để tìm được việc làm hoặc có 
một công việc tốt hơn
• Giao tiếp tốt bằng tiếng Anh trong cuộc sống hàng ngày

Trình độ: 2 trình độ từ trình độ bắt đầu (thấp) tới trình độ 
bắt đầu

Kỹ năng: Đọc, viết, ngữ pháp, nghe, nói, kỹ năng học tập, và 
chuẩn bị cho kỳ thi nhập tịch.

Thời điểm: Khóa Học Mùa Xuân, Khóa Học Mùa Hè, và Khóa 
Học Mùa Thu

Ghi danh Tự do: Học viên có thể ghi danh học tại bất kỳ thời 
điểm nào của khóa học nếu còn chỗ

Chi phí: Không mất phí

Viện Nghiên Cứu Quốc Tế (IIS) cung cấp chương trình giảng dạy 
ngôn ngữ chuyên sâu chất lượng cao cho những sinh viên quốc 
tế cần nâng cao kỹ năng tiếng Anh cho các mục tiêu học tập, 
nghề nghiệp, và các mục tiêu cá nhân. Chương trình cung cấp 
cho những sinh viên ESL sự hỗ trợ toàn diện để phát triển ngôn 
ngữ và hòa nhập văn hóa.

IIS dành cho những sinh viên mong muốn:
• Nâng cao khả năng tiếng Anh để bắt đầu vào học tại trường 
cao đẳng Mission hoặc các trường khác
• Tham dự các khóa học toàn thời gian tại trường và học tiếng 
Anh nhanh chóng
• Tham gia vào các hoạt động giao lưu văn hóa và các chuyến 
tham quan

Trình độ: 4 trình độ từ bắt đầu (cao) tới cao cấp

Kỹ năng: Đọc, viết, ngữ pháp, nghe, nói, kỹ năng học tập, 
phát âm, và kỹ năng nghiên cứu

Thời điểm: 5 thời điểm bắt đầu – Tháng 1, Tháng 3, Tháng 
5, Tháng 8 và Tháng 10

Chi phí: 2.600$ cho 8 tuần và 4.600$ cho 16 tuần

Viện Nghiên Cứu 
Quốc Tế

Chương trình ESL Hệ 
Không Tín chỉ

LIÊN HỆ: Amelia Akers-Martin
Điều phối viên Chương trình ESL Hệ Không Tín chỉ

(408) 855 5092
amelia.akers.martin@missioncollege.edu

acs.missioncollege.edu

LIÊN HỆ: Lora Glaser
Trưởng khoa Bộ môn ESL

(408) 855 5093
lora.glaser@missioncollege.edu

esl.missioncollege.edu

LIÊN HỆ: International Student Center
Tòa nhà Chính của Trường Cao đẳng Mission

(408) 855 5110
iis@missioncollege.edu

iis.missioncollege.edu

Chương trình ESL Hệ Tín chỉ mang lại sự phát triển kỹ năng từ 
bắt đầu (cao) đến cao cấp và chuẩn bị học đại học cho những 
sinh viên không phải người nói tiếng Anh bản xứ. Chương trình 
này được thiết kế để cung cấp cho sinh viên ESL của chúng tôi 
các công cụ mà các em cần để đạt được các mục tiêu học tập, 
nghề nghiệp, và các mục tiêu cá nhân.

Chương trình ESL Hệ Tín chỉ dành cho những sinh viên:
• Mong muốn nâng cao kỹ năng nói và viết tiếng Anh để thành 
công trong các lớp đại học, tại nơi làm việc, hoặc trong cộng 
đồng
• Đang xem xét việc đạt được chứng chỉ hoặc bằng Cao đẳng 
hoặc chuyển tiếp vào đại học hệ 4 năm và cần các kỹ năng 
tiếng Anh ở cấp độ cao hơn
• Cần sự linh hoạt trong việc tham gia các lớp học vào buổi 
sáng, buổi chiều, hoặc buổi tối

Trình độ: 5 trình độ từ trình độ bắt đầu (cao) tới trình độ cao cấp

Kỹ năng: Viết, ngữ pháp, đọc, nghe, nói và phát âm

Thời điểm: Khóa Học Mùa Xuân, Khóa Học Mùa Hè, và Khóa 
Học Mùa Thu

Chi phí: 46$ cho mỗi khóa học đối với sinh viên là cư dân 
California; 250$ cho mỗi khóa học đối với sinh viên không phải 
cư dân

Chương trình ESL Hệ 
Tín chỉ


