
Chuyên sâu vào các kĩ năng Tiếng Anh 

Chương trình gồm 5 khóa học dành cho các cấp độ khác nhau. 
Khai giảng liên tục 8 tuần/ khóa. 
Môi trường thân thiện, giáo viên chuyên nghiệp nhiều năm kinh nghiệm. 
Nhiều buổi ngoại khóa thực tế về văn hóa bản địa. 
 Bước tiền đề cho các nghành học tại UL: 80+ nghành Đại Học, 30+ nghành Thạc Sĩ, 
11 nghành Tiến Sĩ. 

Khóa học bắt đầu vào tháng 1,3,6,8 và 10. 

Đăng ký ngay hôm nay 

Intensive English Program 
Office of International Affairs 

413 Brook Avenue 
Lafayette, LA 70506 

(337) 482-9028
iep@louisiana.edu 

http://internationalaffairs.louisiana.edu/intensive-english-program 
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http://internationalaffairs.louisiana.edu/intensive-english-program


    CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH CẤP TỐC 
 HỒ SƠ CẦN THIẾT 

Tất cả hồ sơ liên quan cần được gửi đến địa chỉ email iep@louisiana.edu 
trước ngày thông báo. 

☐ Đăng kí online tại http://internationalaffairs.louisiana.edu.

☐ Trả $50.00 phí nộp hồ sơ. Hình thức thanh toán bao gồm U.S. check, money order, or thẻ tín 
dụng (Visa, MasterCard, Discover, and American Express). Tất cả đều có thể thanh toán thông 
qua hồ sơ đăng kí.
☐ Nộp học bạ cấp ba. Chương trình tiếng anh cấp tốc yêu cầu học bạ cấp ba. Học bạ cần được 
phiên dịch sang tiếng anh. Bản gốc và bản phiên dịch đều cần thiết khi đăng kí.

☐ Nộp tất cả học bạ từ trường đại học trước (nếu có). Sinh viên đã từng học từng trường đại 
học, trường dạy nghề, cao đẳng trong và ngoài nước Mỹ (phiên bản gốc và phiên dịch) cần nộp 
học bạ cho những trường đã từng học. (bắt buộc đối với hồ sơ đăng nhập học vào chương trình đại 
học).

☐ Nộp bản hồ sơ giáo dục theo thứ tự thời gian. Bản hồ sơ này bao gồm tất cả bằng giáo dục 
đã từng nhận theo thứ tự thời gian. (bắt buộc đối với hồ sơ đăng nhập học vào chương trình đại học).

☐ Nộp hồ sơ chứng minh tài chính và giấy tờ ngân hàng. Bản hồ sơ này yêu cầu cho tất cả 
sinh viên theo học với Visa F-1 hoặc J-1- bao gồm cả sinh viên chuyển từ những trường khác trên 
toàn nước Mỹ.

☐ Nộp hồ sơ khám sức khỏe. Bản hồ sơ này bắt buộc cho tất cả sinh viên.

☐ Nộp những bản copy của passport (bắt buộc đối với sinh viên trên diện F-1 hoặc J-1), thẻ 
xanh, hồ sơ tị nạn, Visa mới nhất hoặc giấy chứng nhận công dân Mỹ (passport hoặc giấy 
chứng nhận). 

 Yêu cầu đối với sinh viên chuyển từ những trường khác trên nước Mỹ: 

Sau khi được nhận theo học tại UL Lafayette  IEP, văn phòng tại trường đang theo học phải 
gửi đến đây hồ sơ Chuyển Sinh Viên Q uốc Tế (International Student Transfer). 

Thêm vào đó, nếu bạn đang bị đình chỉ học, hoặc trong tình trạnh nhập cư không tốt, hoặc nếu bạn còn 
đang nợ học phí tại trường đang theo học, bạn có thể không đủ tiêu chuẩn để xin nhập học vào Chương 

Trình Tiếng Anh Cấp Tốc tại UL Lafayette 
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