Giới thiệu LCC
ICC Language and Career College của BC giúp cải thiện Tiếng Anh của gần 2,000 học sinh mỗi
năm, xây dựng kỹ năng làm việc, và trải nghiệm cuộc sống ở Vancouver. Trong hơn 23 năm,
chúng tôi đã cung cấp những chương trình học tập tốt với giá cả hợp lý.
LCC cấp chứng chỉ ESL, chứng chỉ đi làm và chương trình thực tập ( học tập và làm việc). Hãy
chọn lịch học và khóa học! Bạn có thể học các buổi sáng, chiều và tối, kể cả thứ 7. Người đăng ký
của chúng tôi sẽ giúp bạn hoàn thiện thời gian biểu hợp lý.
Chứng Chỉ Nghề và Chương Trình Thực Tập
Học tập trong môi trường linh hoạt – chọn những chương trình chứng chỉ độc lập để nâng cấp
ngành nghề, hoặc thực tập toàn thời gian hoàn hảo cho giấy phép nhập học ( Study Permits) và
giấy phép lao động ( Work Permits).
Chứng Chỉ Của Chương Trình ESL
Chọn lớp tiếng anh bình thường hoặc lớp tiếng anh chuyên sâu (Chúng tôi sẽ sắp xếp lớp học
phù hợp với năng lực của bạn), Những lớp luyện thi cho IELTS hoặc TOEFL, hoặc lớp Ngữ Pháp,
Nghe, Nói, Viết để tập trung vào nhu cầu cụ thể của bạn!

Hoàn Thành Mục Tiêu Của Bạn Cùng Với LCC
Ø Lịch học linh hoạt! Học bán thời gian và học toàn thời gian với lớp học sáng, chiều, tối
hoặc lớp học cuối tuần.
Ø Thời gian học linh hoạt! Chọn những khóa học từ 5 tuần cho đến 1 năm.
Ø Những sự lựa chọn học và làm! Học toàn thời gian trong vòng 6 tháng hoặc nhiều hơn
và sau đó làm việc tương đương với khoảng thời gian học tập của một trong những
chương trình thực tập của chúng tôi.
Ø Tự điều chỉnh! Chọn chương trình ESL và chương trình nghề nghiệp nào phù hợp với
mục tiêu cá nhân của bạn.
ĐẶC BIỆT
Không giống như phần lớn các trường học khác, chúng tôi là một trong những tổ chức phi lợi
nhuận. Tất cả lợi nhuận thu được sử dụng để duy trì vào các chương trình, và vào tổ chức của
chúng tôi –ISS của BC, để giúp những người nhập cư xây dựng tương lai của họ tại Canada.
Nhiệm vụ của ISS of BC và những giá trị cốt lõi.
•
•
•

Cung cấp giáo dục, giải quyết và những dịch vụ việc làm
Phát triển quan hệ đối tác cùng với cộng đồng địa phương
Thúc đẩy một cộng đồng hợp nhất và công bằng.

Chất Lượng Tốt Nhất
Chúng tôi được công nhận là ngôi trường có chất lượng tốt nhất ở Vancouver. Không ngạc
nhiên khi 90% học sinh của chúng tôi biết về trường nhờ những người bạn của họ.
Môi Trường Học Vui Vẻ
Gần 2000 học sinh đã và đang học tập với chúng tôi mỗi năm. Môi trường của chúng tôi thân
thiện và thoải mái, và là một nơi tuyệt vời để kết bạn với những học sinh trên toàn thế giới.
Thời Gian Biểu Linh Hoạt
Chúng tôi có những lớp học toàn thời gian, bán thời gian, lớp buổi tối và cuối tuần. Rất nhiều
lớp học bắt đầu mỗi tuần.
Thầy, Cô giáo tuyệt vời
Giáo viên là trái tim của LCC. Giáo viên của chúng tôi là những người có trình độ chuyên môn
cao và rất quan tâm tới các học sinh của mình. Chúng tôi cố gắng hết mình để học sinh có được
trải nghiệm tốt nhất tại LCC và Vancouver. Mỗi giáo viên của chúng tôi đều có 1 bằng đại học,
trình độ chuyên môn tốt, và nhiều năm kinh nghiệm dạy học.
Sự Công Nhận
Chất lượng và tính chuyên nghiệp rất quan trọng đối với chúng tôi. Chúng tôi rất tự hào khi
được công nhận bởi Languages Canada. LCC được chứng nhận bởi the Private Training
Institutes Branch của Ministry of Advanced Education. Chúng tôi còn có EQA được chỉ định bởi
chính phủ của BC. Chúng tôi là Designated Learning Institution(DLI#019279658882) và có thể
giúp đỡ học sinh đang cần giấy phép nhập học.
ISS Language and Career College of BC. (LCC) được chỉ định bởi Private Training Institutions
Branch (PTIB) và hoạt động phù hợp với Private Training Act và Bylaws.
Tên học sinh và thông tin nhận dạng cá nhân, tên của chương trình học, và số lượng của tiền học
phí đã trả sẽ được chuyển đến PTIB với mục đích quản lý Student Training Completion Fund.
Thông tin được thu thập bởi PTIB dưới phần 26 của Freedom of Information and Protection of
Privacy Act.

Làm thế nào để tôi đăng ký?
1. Tất cả học sinh cần:
. Từ 17 tuổi trở lên; và chương trình thực tập yêu cầu trên 19 tuổi hoặc có chứng
chỉ tốt nghiệp trung học phổ thông. Nếu học sinh trong bất cứ chương trình nào dưới
19 tuổi, ba mẹ hoặc người giám hộ phải ký hợp đồng.
. Đáp ứng yêu cầu visa Canada
. Có bảo hiểm y tế. Học sinh quốc tế, xin vui lòng sắp xếp bảo hiểm trước khi rời khỏi đất
nước của bạn.
2. Quyết định bạn muốn học gì. Mục tiêu của bạn là gì?
Các lớp học Tiếng Anh tổng quát của chúng tôi luôn có dành cho học sinh từ mọi cấp độ,
từ người mới bắt đầu cho đến các cấp độ cao hơn. Những khóa học đặc biệt tập trung
vào ESL luôn có cho học sinh có cấp độ cao hơn cấp độ mới bắt đầu (CLB 2) hoặc cao
hơn.
Lớp Tiếng Anh cấp tốc và Luyện Thi Tiếng Anh cần trình độ tiếng anh trung cấp (CLB 4)
hoặc trở lên, cũng như chương trình chứng chỉ ngành kinh doanh (BDP). Tất cả những
chứng chỉ khác cần có trình độ tiếng anh cao hơn trung cấp (CLB 5) hoặc cao hơn.
Chương trình chứng chỉ TESOL cũng yêu cầu một bài viết đánh giá trước khi đăng ký.
Thực hành có sẵn cho sinh viên tốt nghiệp chương trình TESOL với 85% hoặc cao hơn.
Truy cập LCC.issbc.org để biết chi tiết hơn về những chương trình của chúng tôi.
3. Liên lạc với LCC để đăng ký nhập học
Để đăng ký học những khóa học của chúng tôi, học sinh cần quyết định về khóa học của
họ và ngày bắt đầu, và làm một trong những điều tiếp theo:
. Hãy tới văn phòng của chúng tôi

#601-333 Terminal Avenue
Vancouver, BC.

(khoản 2 block đường về phía đông của Main Street
Skytrain station)
. Đăng ký online
. Email

LCC.issbc.org/

info@LCC.issbc.org

. Điện Thoại

604-684-2325

. Fax

604-684-2563 (Xin hãy gửi fax Attn: LCC)

. Mail

Attn: ISS Language and Career College of BC
#601-333 Terminal Ave. Vancouver, BC.
Canada V6A 4C1

4. Đăng ký và lấy giấy đánh giá tiếng anh
Để đăng ký những khóa học và chương trình của chúng tôi, học sinh cần lấy 1 tờ giấy đánh giá
tiếng anh.
Nếu bạn ở Vancouver, hãy tới trong giờ làm việc của trường:
. Thứ 2 đến thứ 5: 9:00 am tới 7:00 pm.

. Thứ 6: 9:00 am tới 4:00 pm
. Cuối tuần và Ngày Lễ: đóng cửa
Cho du học sinh, một liên kết cho một đánh giá trực tuyến sẽ được gửi qua email cho bạn sau
khi đăng ký. Sinh viên hoàn thành đánh giá trực tuyến vẫn phải đến văn phòng trước khi bắt
đầu học để lấy một bản đánh giá khả năng nói. Cho sinh viên trở lại học, cần lấy một bản đánh
giá lại nếu sinh viên trở lại sau 1 năm.
Để đăng ký chương trình thực tập, bạn phải có trình độ tiếng anh tối thiểu là CLB 5( nếu bạn
hoàn thành khóa học ESL hơn 1 năm trước khi đăng ký chương trình thực tập, bạn sẽ được
kiểm tra lại). Khi bạn bắt đầu có kinh nghiệm làm việc, bạn cần có những điều như sau:
. Tối thiểu là 19 tuổi
. Đã hoàn tất thành công thành phần học tập
. Có giấy phép du học Canada và giấy phép thực tập làm việc hoặc visa làm việc
. Có số SIN
. Có bảo hiểm y tế đến hết kỳ thực tập của bạn( điều này rất quan trọng)
Nếu sinh viên không đáp ứng các yêu cầu nhập học tối thiểu của khóa học, sinh viên
không thể đăng ký khóa học của môn đó. Các yêu cầu này không thể được từ bỏ. Người tư
vấn có thể đề xuất một khoác học thay thế mà sinh viên đủ điều kiện để học.
Học phí phải được trả đầy đủ (hoặc trả góp lần đầu và phần còn lại theo lịch hẹn)
5. Thanh Toán
Học phí có thể trả bằng tiền mặt, bằng thẻ debit (Thẻ ngân hang), Séc của du khách, VISA hoặc
MASTERCARD, Hối phiếu ngân hàng hoặc chuyển khoản ngân hàng bằng tiền Canada. Khi thanh
toán đầy đủ, một biên nhận chính thức sẽ được cấp cho biết số tiền đã thanh toán, tên của khóa
học, ngày bắt đầu và kết thúc của khóa học, và giờ học. Chính sách hoàn lại tiền được in trên
hợp đồng hoặc được cung cấp trên một tài liệu riêng.
Bất kỳ khoản đăng ký và đánh giá đều không được hoàn tiền trở lại.
Vị trí sẽ được ai tới trước thì được phục vụ trước. Vị trí sẽ không được giữ cho sinh viên trừ khi
học phí đã được trả đầy đủ.
Du học sinh học ở đây trong một thời gian dài có thể yêu cầu thanh toán theo từng phần.
Thường không ít hơn 50% tổng số học phí được yêu cầu như một khoản thanh toán khi đăng
ký. Một nửa học phí còn lại có thể được trả theo lịch thanh toán cho sinh viên.
6. Thư chấp nhận học và thay đổi lịch học
Thư chấp nhận học sẽ được cung cấp cho sinh viên nộp đơn xin giấy phép học (Study Permit)
hoặc giấy phép thực tập làm việc(Co-op work permit). Nếu sinh viên cần thay đổi lich học sau
khi thư được cấp, sẽ có phí dịch vụ.

