
INTERNATIONAL ADMISSIONS 

Chương trình Anh Ngữ như Ngôn Ngữ Hai  
(ESL, English as a Second Language)



CHƯƠNG TRÌNH ESL 
TẠI ĐẠI HỌC LA ROCHE COLLEGE

• Cung cấp kỹ năng và huấn luyện quý bạn đạt thành công học vấn

• Chuẩn bị quý bạn cho thông tin liên lạc hàng ngày 

• Yểm trợ cho quý bạn thích ứng với đời sống và việc học tại Hoa Kỳ

TẠI SAO LA ROCHE?
• Không cần phải thi TOEFL hay IELTS để được thu  
 nhận. Thi Anh Văn tại trường, để bảo đảm việc sắp  
 lớp đúng trình độ học vấn.

• Học tập trên từng dự án, để tăng cường kỹ năng về  
 ngôn ngữ của quý bạn, trong các lãnh vực quan  
 trọng về đọc, viết, nói, nghe và văn phạm.

• Miễn phí ký túc xá, nếu quý bạn chọn ở tại khuôn  
 viên đại học và học tập toàn-thời cho khóa hè.

• Một cộng đồng đa dạng với 20 phần trăm là sinh  
 viên quốc tế.

• Lớp học có kích thước nhỏ, để giáo sư chú ý hỗ trợ  
 cá nhân quý bạn. 

• Việc giảng huấn có phẩm chất cao, và đào tạo sâu  
 rộng từ giới chuyên gia kỹ nghệ.

• Phí tổn vừa phải, xa dưới mức trung bình toàn quốc.

• Có Chứng Chỉ khi Hoàn Tất Chương Trình, sau khi 
 hoàn tất thành công chương trình ESL. 

LỊCH TRÌNH
HỌC TẬP
• KHÓA HỌC MÙA THU: 
 Cuối Tháng Tám tới đầu Tháng Mười Hai 

• KHÓA HỌC MÙA XUÂN:
 Đầu Tháng Giêng tới cuối Tháng Tư

• KHÓA HỌC MÙA HÈ: 
 Giữa Tháng Năm tới cuối Tháng Bảy



CÁC DỊCH VỤ ĐẶC BIỆT 
•	 Liên tục vố vấn và yểm trợ về tình trạng di trú

•	 Có các phương tiện di chuyển từ phi trường 
 tới đại học, và chương trình hướng dẫn sơ   
 khởi (orientation) 

• Một chương trình dạy kèm giúp học tập

• Một Chương Trình Hợp Tác Đối Thoại 
 (Conversation Partnership Program) cho quý   
 bạn thực tập khả năng nói tiếng Anh, trong một  
 khung cảnh giản dị 

ĐỊA ĐIỂM 
Khuôn viên đại học chúng tôi tọa lạc chỉ 15 phút phía 
bắc trung tâm phố Pittsburgh, là thành phố đưa ra vô số 
cơ hội thăng tiến về nghề nghiệp, giải trí và văn hóa:

• Nghệ thuật năng động và các phong cảnh giải trí 

• Có trụ sở chính của các công ty đa quốc gia

• New York City, Philadelphia và Washington, D.C. ở  
 trong khoảng cách lái xe

• Ở ven bờ nước sạch và đẹp, để chèo thuyền, câu cá,  
 chèo thuyền kayak và thuyền canoe
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VỀ ĐẠI HỌC LA ROCHE
La Roche College cung cấp một chương trình giáo dục khai phóng, vận hành theo các kỹ năng 
mà sinh viên cần để thành công cho kinh tế toàn cầu hiện nay. Với cam kết trao đổi sinh viên 
quốc tế và học tập giảng dạy xuất sắc, đại học La Roche được xếp hạng: 
 
• Là một trong 25 đại học đứng đầu sau tú tài, đón nhận sinh viên quốc tế bảo trợ bởi Học  
 Viện Giáo Dục Quốc Tế (Institute of International Education), 2013 

• Là đại học đoạt giải Spotlight Award của Thượng Nghị Sĩ Paul Simon cho yếu tố Khai  
 Phóng, tại Học Viện Giáo Dục Quốc Tế, 2010 

• Một Đại Học Xuất Sắc Nhất cấp Vùng, theo bản phúc trình U.S. News & World Report, 2014

• Một Đại Học Xuất Sắc Nhất Đông Bắc, theo tạp chí Princeton Review, 2005-2013

• Một Đại Học Nổi Bật, 2012-2013
CÁC ĐIỀU KIỆN 
KHI ĐIỀN ĐƠN 
• Đơn ghi danh vào Chương Trình ESL 
• Giấy tờ dẫn chứng về các nguồn tài chánh
• $50 (Mỹ Kim) cho lệ phí điền đơn
• Một hồ sơ trung học có chữ ký chứng nhận 
 (certified), hoặc văn bằng tú tài

ĐỂ ĐƯỢC THÔNG TIN THÊM:
International Admissions & Student Services,  
Văn Phòng Ghi Danh Quốc Tế & Sinh Viên Vụ
9000 Babcock Boulevard
Pittsburgh PA 15237

esl@laroche.edu  |  412-536-1279



1. Tên Gia Đình (HỌ)                                                                                    

                                                                                                                              

2. Tên  (TÊN ĐẶT)                                                                                         

                                                                                                                              

3. Ngày Sinh                        -                         -                       
                                                    THÁNG                          NGÀY                               NĂM             

4. Phái tính:   □ Nam     □ Nữ  

5. Số An Sinh Xã Hội (NẾU THÍCH HỢP)   

                                  -                                  -                                   

6. Số Điện Thoại Nhà

                                  -                                  -                                   
                                                         MÃ SỐ QUỐC GIA                     MÃ SỐ VÙNG 

7. Địa Chỉ Email                                                                                      

8. Địa chỉ Nhà/Thường trực 

                                                                                                                         
 SỐ                          ĐƯỜNG PHỐ

                                                                                                                        
 THÀNH PHỐ                                                                                                                       TIỂU BANG

                                                                                                                         
 MÃ SỐ THƯ TÍN                           QUỐC GIA

9. Địa Chỉ Hiện Thời (NẾU KHÁC ĐỊA CHỈ NHÀ/THƯỜNG TRỰC)

                                                                                                                        
 SỐ                          ĐƯỜNG PHỐ

                                                                                                                       
 THÀNH PHỐ                                                                                                                       TIỂU BANG

                                                                                                                       
 MÃ SỐ THƯ TÍN                           QUỐC GIA

10. Tình Trạng Công Dân                                                                      

11. Sinh Đẻ ở Quốc Gia                                                                          

12. Năm 20                        

13.  □ Mùa Thu (Tháng Tám)    □ Mùa Xuân (Tháng Giêng)  

         □ Mùa Hè (Tháng Năm -Tháng Bảy) 

14. Lý do giáo huấn ESL:
 □ Các mục tiêu học vấn (bài tập trình độ đại học)
 □ Đàm thoại Anh ngữ và văn chương căn bản

 □ Lý do khác (xin ghi rõ)                                                               

15. Tôi dự định sẽ ở:  

 □ Tại khuôn viên   □ Ngoài khuôn viên

Đại học La Roche College không cung cấp chỗ ở cho các gia đình. 
Sinh viên đi cùng với con cái người phụ thuộc thì phải tự thu xếp chỗ 

ở ngoài khuôn viên đại học.

16. Nếu quý bạn đang ở Hoa Kỳ, xin cho biết tình trạng  

 VISA hiện thời:   □ F-1   □ F-2    □ J-1   □ J-2   □ Other

17. Xin nộp một bản sao mẫu đơn I-20 (F visa cho sinh viên) hay DS-
2019 (J visa cho sinh viên), để giúp xúc tiến đơn ghi danh của quý bạn 
xin chuyển qua La Roche College.

• XIN VUI LÒNG NỘP GIẤY TỜ SAU ĐÂY:

 1.  Mẫu đơn điền xong 

 2.  Bản sao giấy thông hành (passport)

 3.  Một hồ sơ trung học có chứng nhận hợp lệ có lấy bằng tốt  

      nghiệp trung học đệ nhị cấp.

 4.  Giấy thoả thuận của sinh viên quốc tế

 5.  Giấy cam kết hỗ trợ (Affidavit of support)

 6.  Bản kết toán chi thu hàng tháng của ngân hàng có chứng nhận

 7.  Lệ phí điền đơn $50 (MK) không hoàn trả, ghi trả cho 

       La Roche College

 GỞI THƯ TỚI:

 International Admissions
 La Roche College
 9000 Babcock Boulevard
 Pittsburgh, Pennsylvania 15237 
 ĐIỆN THOẠI: (412) 536-1277    |   (412) 536-1273

 FAX: (412) 536-1188 

 EMAIL: esl@laroche.edu 

 WEB: laroche.edu
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Chương trình Anh Ngữ như Ngôn Ngữ Hai  
(ESL, English as a Second Language)

ĐƠN GHI DANH
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