
 

Littleton: vùng ngoại ô thân thiện phía Nam 

thân thiện của thành phố Denver 
 nhà hàng và cửa hàng tại Main Street 

 công viên tuyệt đẹp, hoạt động xe đạp, khu 

mua sắm ngoài trời, trung tâm vui chơi giải 

trí 

 đường sắt và xe buýt tiếp cận thuận tiện tới 

trung tâm thành phố Denver 

Study in the City or the Suburbs 
and Experience the Beautiful Rocky Mountains 

 

 

Trung tâm ngôn ngữ quốc tế Spring 

Ưu tu ́trong phương pháp giáo dục với từng cá nhân 

Những mục tiêu bạn đạt đươ ̣c tại 
trung tâm của chúng tôi 

 Học hỏi như ̃ng kĩ năng học thuật của Anh văn cho 

chương trình học cao đă ̉ng và đại học tại Hoa Kỳ 

 Học cách giao tiếp thoải mái bằng tiếng Anh 

 Cải thiện công việc của bản thân hoặc trình độ chuyên 

môn 

 Nâng cao kiến thư ́c về nền văn hóa Hoa Kỳ 

 Nâng cao sự tự tin của bạn trong giao tiếp tiếng Anh 

trong môi trường học thuật và xã hội 

 Đạt được sự chấp nhận để vào một trường đại học tại 

Hoa Kỳ bằng cách hoàn thành chương trình Anh văn 

chuyên sâu của trung tâm quốc tế Spring. Không yêu 

cầu bă ́t buộc phải có bằng TOEFL hoặc IELTS để đạt 

được đủ điều kiện tốt nghiệp 

 

Những dịch vụ tốt nhất dành 

cho học viên 

 Giáo viên giàu kinh nghiệm có trình độ cao 

 Việc dạy kèm từ những giảng viên, những giảng 

viên quan tâm đến sự tiến bộ của học viên 

 Sự hỗ trợ từ như ̃ng cao đẳng và đại học trong việc 

nộp đơn, đăng kí. 

 Sự giúp đỡ chuyên nghiệp để hoàn thành được các 

quá trình hoàn thành và duy trì một thị thực du 

học. 

 Các câu lạc bộ hội thoại , trượt tuyết vào mùa đông, 

chèo bè vào mùa hè, thể thao và các hoạt động 

khác trong khuôn viên trường  

 Phòng Lab vơ ́i máy tính hiện đại, wifi, phòng học 

tiện ích  

 Dich vụ đưa đón ở sân bay không phải trả thêm phí 

 Dich vụ nơi ở vơ ́i người bản xứ 

Denver: Thủ đô của Colorado với 2.5 triệu dân 

 
 Có vị trí tại trung tâm năng động của thành phố 

trên đường16th Mall 

 Nhà hát, bảo tàng, khu mua sắm, nhà hàng 

 Giải đấu bóng bầu dũc quốc gia, bóng đá, khúc 

côn cầu, bóng rổ và quần vợt 

Được công nhận bởi: Thành viên của: 

 www.spring.edu 



    

Spring International Language Center 
Học Anh Văn tại tiểu bang  

Colorado,Hoa Kỳ 

Trung tâm ngôn ngữ quốc tế Spring 
tại Colorado cung cấp cho bạn … 
 

 23 giờ tiếng Anh mỗi tuần trong một kỳ học(chín tuần) 

 Sáu cấp bậc, từ cơ bản cho đến nâng cao 

 Một chương trình đào tạo chuyên nghiệp được thiết kế 

bao gồm Ngữ pháp, Đọc, Viết, Viết nghiên cứu, và Nghe 

/ Nói 

 Các tiêu chuẩn tập trung vào sư ̣ phát âm, sự chuẩn bị 

cho TOEFL và IELTS , ngữ âm, trò chuyện,... 

 Tổ chức các lớp với số lượng học viên ít 

 Gia sư riêng 

 State of the art technology 

 Giấy chứng nhận và báo cáo học tập 

www.spring.edu 

Trung tâm Spring giúp mọi việc dễ dàng 
hơn bằng cách 

 Bước một:    Nhấp vào www.spring.edu và chọn địa 
điểm : Denver hoă ̣c Littleton 

 
 Bước hai:    Hoàn thành đơn nhập học bă ̀ng online/ 

mail 
 
 Bước ba:       Nộp phí đăng kí 
 
 Bước bốn:    Gửi email, fax hoặc gửi thư bảng sao kê 

của về hỗ trợ tài chính và 
trang đầu hộ chiếu của bạn 

Nếu các bước này được hoàn thành, Spring International sẽ 

gửi cho bạn một mẫu I-20 để bạn có thể xin visa du học tại 

Đại sứ quán Hoa Kỳ ở nước bạn. 

 

 

Để biết thêm thông tin: 

Một kỳ học gồm chín tuần bắt đầu vào 

tháng Giêng | tháng Ba | tháng Năm | tháng 

Tám | Tháng Mười 

Spring International Language Center 
 

Or 
 

Spring International Language Center, 
Denver 

Spring International Language Center 
1600 Champa Street, Suite 400 

Denver, Colorado 80202, USA 
Phone:  +1 (303) 534-1616 

Fax: +1 (303) 534-2424 
denver@spring.edu 

 

hoặc 
Spring International Language Center 

2575 W. Church Ave.                                                   
Littleton, Colorado 80120, USA 

Phone:  +1 (303) 797-0100 
Fax:  +1 (303) 797-0127 

info@spring.edu   
 

http://www.spring.edu/
mailto:denver@spring.edu
mailto:info@spring.edu

