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Một chương trình du học nước
ngoài linh hoạt về tiếng Anh
chuyên sâu dành cho
những người không phải là
người bản ngữ nói tiếng Anh
muốn cải thiện các kỹ năng
ngôn ngữ và tìm hiểu về văn hóa
tại một trong những điểm đến
phổ biến nhất ở Hoa Kỳ.

Trải nghiệm tất cả những gì "Thủ
Đô Âm Nhạc Sống Trên Thế Giới"
mang lại trong khi cải thiện tiếng
Anh tại IEP giàu kinh nghiệm nhất
ở Texas

Những nhóm từ 10 học sinh trở lên
sẽ được một giáo viên hoặc quản lý
kèm cặp  
Cung cấp  35 giờ học tiếng Anh
chuyên sâu hoặc hoạt động văn hóa
mỗi tuần
Có thể có sẵn các chương trình
chuyên về mã hóa, kỹ thuật và doanh
nghiệp
Một trong những thành phố an toàn
và đáng sống nhất ở Hoa Kỳ 
300 ngày nắng mỗi năm và quanh
năm có các hoạt động ngoài trời
Giúp tìm nhà ở và nhiều hơn nữa 



TIEC supports the internationalizatio
education, and represents 31 public

across the state of Texas.

TIEP và Austin
Hiệp Hội Giáo Dục Quốc Tế Texas (Texas

International Education Consortium hay TIEC) là

một tổ chức phi lợi nhuận đại diện cho các quan hệ

đối tác, hợp tác và trao đổi của 31 trường đại học

công lập trên khắp tiểu bang Texas cũng như vận

hành chương trình tiếng Anh chuyên sâu giàu kinh

nghiệm nhất ở tiểu bang. 

 

Chương Trình Tiếng Anh Chuyên Sâu Texas của

TIEC (TIEP) giảng dạy các chương trình ngôn ngữ

tiếng Anh và văn hóa ở một trong những điểm đến

được mong đợi nhất tại Hoa Kỳ--Austin, TX.

Được US News and World Report bầu chọn là "Nơi

Sinh Sống Tuyệt Vời Nhất tại Hoa Kỳ" năm 2017 và

2018, Austin mang đến nhiều hoạt động văn hóa

dành cho học sinh cũng như các chuyên gia và thu

hút gần 20 triệu khách du lịch mỗi năm.  

 

TIEC tuyển dụng các giảng viên chuyên môn cao

có bằng thạc sĩ và tiến sĩ đã giảng dạy hơn 30,000

học sinh từ 131 quốc gia kể từ năm 1965.  

Để có thêm thông tin và đề xuất mẫu về
chương trình của chúng tôi, hãy liên hệ
với Giám Đốc Học Tập Toàn Cầu Cao
Cấp của TIEC, Tiến sĩ Heather Farmakis
tại Heather.Farmakis@tiec.org.   


