Học viện Anh ngữ tại trường Đại học Staten Island, thành phố New York
Thành phố New York là một nơi mà ai cũng muốn đặt chân đến.
Trường Đại học Staten Island (CSI) là một nơi để học tập.
Đừng chỉ học ngôn ngữ, mà hãy trải nghiệm cuộc sống ở nơi đây!







Học viện Anh ngữ tại trường Đại học Staten Island
Chương trình Ngôn ngữ và Văn hóa Hoa Kỳ
Lịch biểu / Chi phí Dự tính / Nhà ở / Dịch vụ dành cho Sinh viên
CSI: Khuôn viên đại học mới nhất của Trường Đại học Thành phố New York
Các Chương trình Học tập khác được cung cấp tại CSI
Học tập ở Thành phố New York, một trung tâm đô thị lớn

Học viện Anh ngữ tại trường Đại học Staten Island cung cấp chương trình học Anh ngữ chuyên sâu chất
lượng cao cho các sinh viên quốc tế và những nhà chuyên môn:
 Hoạt động từ cách đây hơn 25 năm với nhiệm vụ chủ yếu là giảng dạy cho các sinh viên trên toàn thế
giới về đời sống học tập ở Hoa Kỳ và để sử dụng vào mục tiêu theo đuổi nghề nghiệp tại quê nhà
 Tạo điều kiện thuận lợi cho các sinh viên hiện đang theo học tại Học viện Anh ngữ (các sinh viên đại
học và cao học) nhập học vào Trường Đại học Staten Island
 Một phần của Trường Đại học Staten Island kết nối tới mọi cơ sở vật chất của trường đại học ví dụ
như:
o Trung tâm luyện tập thể dục và khu giải trí hiện đại (bể bơi, sân quần vợt và sân bóng rổ)
o Sử dụng Thư viện / Truy cập mạng Internet
 Gần khu Manhattan: mất 20 phút đi phà
 Những chuyến thăm quan dã ngoại: Các viện bảo tàng, nhà hát và các phòng trưng bày nghệ thuật,
các trung tâm thể thao và các khu kinh doanh
 Nhiều hoạt động văn hoá thú vị giúp các sinh viên thư giãn sau những giờ học tập căng thẳng và lôi
kéo các sinh viên hòa nhập cộng đồng
 Khuôn viên trường rộng lớn với diện tích 204 mẫu Anh
 20 giờ học mỗi tuần có giáo viên hướng dẫn bao gồm
o Kỹ năng đọc và viết
o Ngữ pháp
o Rèn kỹ năng giao tiếp / Khả năng thể hiện bản thân
o Các cuộc hội thảo chuyên đề:
 Luyện thi TOEFL
 Diễn thuyết và Trình bày bằng lời
 Luyện thi CAT-W để được Nhập học
 Tranh luận Thuyết phục
 Phát âm
 Diễn tả
 Hướng dẫn Kỹ năng Viết Nâng cao và Tra cứu Thông tin Thư viện









Kỹ năng Viết Sáng tạo

o Các bài giảng / Phim ảnh: Loạt chuyên mục World on Wednesday
Nhiều hoạt động Ngày Văn Hóa (Culture Day) gồm có các bài thuyết trình, đồ ăn, trang phục truyền
thống, đồ thủ công mỹ nghệ, âm nhạc và khiêu vũ
Giờ nghỉ Giao lưu Quốc tế (International Coffee Hour)
Lớp học quy mô trung bình: từ 10 đến 17 sinh viên đến từ khắp mọi nơi trên thế giới
Đội ngũ giảng viên trình độ cao, tận tình và chu đáo
Phong cách giảng dạy tương tác: lấy sinh viên làm trung tâm

Các chương trình học ở Học viện Anh ngữ (ELI) được chia thành ba phần: ngữ pháp (cấu trúc và cách sử
dụng), đọc và viết, diễn đạt bằng lời và phát âm. Trong các chương trình học, giáo viên dành sự chú ý riêng
tới nhu cầu của từng sinh viên. Phương pháp giảng dạy tương tác tạo điều kiện thuận lợi cho các sinh viên
thích nghi tốt trong một môi trường học tập Hoa Kỳ. Ngoài những giờ lên lớp chính, ELI còn tổ chức các
câu lạc bộ, các buổi thảo luận, các chuyến dã ngoại, đi xem phim và các cuộc hội thảo nhằm giúp các sinh
viên hiểu về nền văn hóa và các tập tục của Mỹ để họ có thể tự mình hòa nhập vào đời sống học tập ở Hoa
Kỳ một cách thành công.

Thành viên Danh tiếng

Chương trình Ngôn ngữ và Văn hóa Hoa Kỳ
Mục đích của Chương trình Ngôn ngữ và Văn hóa Hoa Kỳ bốn tuần là nhằm giới thiệu cho những học
viên về xã hội, thể chế, hoạt động kinh doanh và nền giáo dục Hoa Kỳ đồng thời nâng cao khả năng sử dụng
Anh ngữ bằng cách tập trung cải thiện các kỹ năng giao tiếp. Thông qua các chương trình học tập, những cơ
hội giao lưu cộng đồng English in Action (Tiếng Anh Thực tế), những chuyến đi thực tế trong khu vực Thành
phố New York và trọ học ở nhà của người bản xứ Staten Island, các học viên dần quen thân với những
Người Mỹ và thân thuộc với Lối sống Mỹ (American way of life).
Những người tham gia chương trình học sẽ hiểu về sự đa dạng của Hoa Kỳ và những giá trị cơ bản mà nhiều
người Mỹ sẻ chia và thực hiện. Cuộc hội thảo chuyên đề về giao thoa văn hóa được tổ chức hàng tuần giúp
cho các sinh viên có cơ hội tham gia vào các hoạt động và những cuộc thảo luận trải nghiệm. Nhiều cuộc hội
thảo chuyên đề giúp các học viên tích hợp những thông tin thu nhận được với trải nghiệm của họ ở New
York. Các khóa học bắt đầu từ Thứ Hai đến Thứ Năm vào mùa hè với 20 giờ học mỗi tuần. Cơ hội giao lưu
cộng đồng “English in Action” và những chuyến đi thực tế thường có thể được tổ chức vào Thứ Sáu, những
ngày cuối tuần hoặc các buổi tối.
Chi phí cho khóa học 4 tuần: Chương trình học đặc biệt này được thiết kế dành riêng cho những nhóm học
viên quốc tế từ 10 người trở lên, bao gồm các dịch vụ sau đây:









Ở cùng người bản xứ Staten Island, có phục vụ ăn sáng cả tuần và bốn bữa tối
Đón tiễn tại Sân bay Newark từ khuôn viên trường CSI
Tiền học phí và tiền sách
Các hoạt động văn hóa
Tiệc chào đón và tạm biệt
Bảo hiểm y tế
Lệ phí hành chính

Chi phí chương trình chia cho mỗi học viên:
 $3.400 mỗi học viên nếu khóa học được tổ chức với tối thiểu 10 người.
 $3.300 mỗi học viên nếu khóa học được tổ chức với tối thiểu 20 người.
 $3.200 mỗi học viên nếu khóa học được tổ chức với tối thiểu 30 người.
Chuyến đi thực tế theo yêu cầu tới thủ đô Washington DC: Chương trình cũng tổ chức chuyến đi 3 ngày, 2
đêm tới Thủ đô của Hoa Kỳ với chi phí thu thêm.

Lịch biểu và Chi phí Dự tính: Các sinh viên cần phải đóng học phí vào ngày đăng ký. Để biết lịch biểu mới
nhất, mức học phí và lệ phí (trong đó bao gồm phí bảo hiểm y tế bắt buộc là $340 một sinh viên theo học
khóa học 14 tuần, hoặc $255 cho một sinh viên theo học khóa học 9 tuần):
csi.cuny.edu/international/english_language_institute
Trường Đại học Staten Island không có ký túc xá hay khu nhà ở trong khuôn viên. Tuy nhiên Trung tâm
Dịch vụ Hỗ trợ Sinh viên Quốc tế của CSI lại tọa lạc ở những nơi sinh sống thỏa mái và tiện lợi. Cộng
đồng dân cư ở Staten Island cho thuê nhà ở với mức giá gần bằng nửa mức giá thuê nhà ở Manhattan.
Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Sinh viên Quốc tế cung cấp dịch vụ tư vấn đặc biệt, cả về học tập lẫn tâm sự
riêng để giúp các sinh viên có thể hòa nhập dần dần vào cuộc sống học tập ở Hoa Kỳ. Trung tâm tổ chức các
buổi định hướng trước mỗi học kỳ nhằm giúp các sinh viên hiểu về hệ thống giáo dục của Hoa Kỳ. Trung
tâm chỉ cho các sinh viên những nguồn tài nguyên và các dịch vụ hỗ trợ ngoài trường, và tư vấn các vấn đề
về nhập cư và những vấn đề pháp lý khác.

Đặc biệt là Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Sinh viên Quốc tế còn tạo điều kiện thuận lợi cho các học viên ELI
nhập học vào trường CSI.
Đội ngũ nhân viên của trung tâm giúp đỡ hoàn tất đơn xin, cung cấp dịch vụ tư vấn về những giấy tờ cần
thiết, quản lý bài thi TOEFL và gửi các kết quả TOEFL tới Văn phòng Tuyển sinh trường CSI.

Các Chương trình Học tập Khác được cung cấp ở Trường Đại học Staten Island
Trường Staten Island là một trường đại học lâu năm nằm trong hệ thống trường Đại học Thành phố New
York (The City University of New York - CUNY) có chức năng tổ chức các chương trình học thi lấy bằng
cao đẳng, cử nhân và thạc sĩ. Đồng thời CSI cũng tham gia vào một vài chương trình cấp bằng tiến sĩ chuyên
môn cao qua sự hợp tác với Trung tâm Đại học và Cao học CUNY (CUNY Graduate School and
University Center).
Với sự đa dạng của các chương trình mà CSI cung cấp, bạn có thể theo đuổi hầu hết mọi con đường sự
nghiệp. Hãy chọn chương trình mà bạn mong muốn từ những chương trình thuộc các lĩnh vực đa dạng như
kinh doanh, sư phạm, điều dưỡng, y khoa, âm nhạc và khoa học điện toán. Chương trình giáo dục phổ thông
của trường CSI sẽ giúp bạn biết được cách kết nối và tích hợp tất cả các khóa học từ các chương trình học
đại học của bạn.
CSI mang đến cho các sinh viên đại học nhiều cơ hội làm việc với khoa danh giá trong quá trình thực hiện
các dự án nghiên cứu và tham gia vào các chương trình quốc tế uy tín. CSI cũng có một số chương trình cao
học chọn lọc thuộc các lĩnh vực mà trường có thế mạnh đặc biệt. Trong mọi hoạt động, chúng tôi không bao
giờ đánh mất sự tập trung của mình vào mục tiêu phát triển tri thức.

Trường Đại học Staten Island:
Khuôn viên đại học mới nhất của Trường Đại học Thành phố New York
Trường Đại học Staten Island là trường đại học duy nhất thuộc hệ thống trường CUNY ở Staten Island.
Trường Đại học Thành phố New York là hệ thống trường đại học lớn thứ ba ở Hoa Kỳ. Trong hệ thống
này gồm có bảy trường đại học hệ bốn năm, sáu trường cao đẳng hệ hai năm, một trường cao học, một
trường luật, một trường y và một trường y liên kết. Trường cao đẳng đầu tiên thuộc hệ thống CUNY được
thành lập vào năm 1847 là trường Cao đẳng Thành phố (The City College). Hiện tại, hệ thống trường đại học
CUNY đáp ứng nhu cầu giáo dục đại học dễ tiếp cận với chi phí hợp lý cho khoảng 200.000 sinh viên trong
Thành phố New York và từ khắp mọi nơi trên thế giới.
Trường Đại học Staten Island tự hào có một khu trường sở hiện đại được khánh thành vào năm 1994. CSI
tuyển sinh xấp xỉ 12.000 sinh viên vào học hệ đại học và 1.000 học viên vào học hệ cao học. Người Mỹ gọi
đây là một tổ chức giáo dục toàn diện; vì ở đó các học viên được cung cấp chương trình giáo dục phổ thông
trong các lĩnh vực nghệ thuật và khoa học, cũng như hàng loạt các chương trình nghiên cứu chuyên môn, các
chương trình thạc sĩ và tiến sĩ. Trường được Hiệp hội Các Trường Đại học và Cao đẳng thuộc các Tiểu bang
Khu vực Trung Mỹ (Middle States Association of Colleges and Schools) chính thức công nhận.
Những sinh viên bắt đầu theo học ở Học viện Anh ngữ có thể được tuyển vào học tại trường Đại học Staten
Island ngay khi họ hoàn tất chương trình Anh ngữ với trình độ TOEFL (Kiểm tra Tiếng Anh như một Ngoại
ngữ) ở cấp độ thích hợp. Các sinh viên đại học mà tiếng Anh không phải là tiếng mẹ đẻ cần phải đạt ít nhất
là 450 điểm số TOEFL trên giấy hay 133 điểm số của bài làm trên máy tính. Các học viên cao học phải đạt ít
nhất 550 điểm số của bài làm trên giấy hoặc 213 điểm số của bài làm trên máy tính.
Thành phố New York được mọi người biết đến là một trung tâm thương mại, văn hóa và ngoại giao nổi
tiếng của Hoa Kỳ. Thành phố cũng là một trung tâm tài chính và là nơi đặt trụ sở chính của nhiều công ty đa
quốc gia. Thành phố còn nổi tiếng trên toàn thế giới vì có những tập tục văn hóa phong phú - về nghệ thuật,
khiêu vũ, kịch và âm nhạc. Các nhà ngoại giao từ khắp mọi nơi trên thế giới đều đặt chân đến thành phố này
bởi vì đây cũng chính là nơi Liên Hợp Quốc đặt trụ sở chính.
Các sinh viên đang học tập trong thành phố New York nhận thấy rằng nơi đây là một cuốn sách giáo khoa
sống chuyển tải kho tàng kiến thức qua từng lớp học và tạo cho họ những cơ hội để xây dựng các mối quan
hệ cá nhân và nghề nghiệp, đem lại cho họ lợi ích đến suốt đời.
Trước năm 1964, khi chiếc cầu Verrazano Bridge còn chưa được dựng lên (để nối Staten Island với
Brooklyn) thì Staten Island được mọi người biết đến là một nơi đánh bắt thủy hải sản, trồng trọt và công

viên. Ngày nay nó đã trở thành nơi sinh sống mơ ước của nhiều cư dân làm việc tại Manhattan, các khu lân
cận của thành phố New York và ở New Jersey, một tiểu bang liền kề. Cư dân của Staten Island đi tới
Manhattan và về bằng xe hơi; bằng phà (mất khoảng 25 phút để đến tới khu vực cận nam của Manhattan); và
bằng xe buýt tốc hành, thường mất một giờ để đến khu đô thị trung tâm của Manhattan. Chúng tôi mời bạn
cùng khám phá khu đô thị năng động của Thành phố New York!
Chúng tôi mong được chào đón bạn đến với Học viện Anh ngữ tại trường Đại học Staten Island!
Học viện Anh ngữ
Trung tâm Dịch vụ Quốc tế
Đại học Staten Island / Đại học Thành phố New York
North Administration 2A, Room 207
Staten Island, New York 10314
Số điện thoại. 718.982.2100 hoặc 718.982.2090
Fax. 718.982.2108
elistudy@csi.cuny.edu
http://www.csi.cuny.edu/international/english_language_institute/

