Winnipeg là thủ phủ của tỉnh Manitoba,
Canada. Nằm tại trung tâm của Canadian
Prairies, Winnipeg có khí hậu đa dạng với
bốn mùa riêng biệt.
Thành phố đa dạng này nổi tiếng vì được
mặt trời chiếu sáng quanh năm và hoàng
hôn tuyệt đẹp, các công viên và không gian
xanh dễ tiếp cận cũng như truyền thống lâu
đời về âm nhạc và nghệ thuật xuất chúng.
Thành phố này tự hào với dân số đa dạng
phong phú – khoảng 25 phần trăm cư dân
Winnipeg được sinh ra bên ngoài Canada.

CÁC HOẠT ĐỘNG
Học Viện Anh Ngữ của MITT cung cấp hơn
50 hoạt động và sự kiện trong cả năm, bao
gồm: các chuyến thăm quan bảo tàng, các
hoạt động thể thao và các chuyến thăm
quan những địa điểm thú vị tại địa phương.

Deidre Nelson, BA, CTESL
Giáo Viên Hướng Dẫn,
Tiếng Anh cho Mục Đích
Học Thuật (EAP) Cấp Độ 5
Cấp Độ 5 tại ELI đặc biệt chú trọng vào
việc đọc các bài báo học thuật, viết bài
luận và thực hành ghi chú bài giảng.
Những điều này giúp bạn làm quen với
tính nghiêm khắc trong học tập ở một
trường đại học tại Canada. ELI cũng cho
phép học viên khám phá khía cạnh văn
hóa của Winnipeg và Manitoba thông qua
các hoạt động xã hội vui vẻ và thú vị, các
trò chơi và các sự kiện có tổ chức.

Kevin Dyck, BA, CTESL
Giáo Viên Hướng Dẫn,
Tiếng Anh cho Mục Đích
Học Thuật (EAP)
Học viên tham gia ELI sẽ không chỉ được
học và cải thiện tiếng Anh với những
giáo viên hướng dẫn năng động và
nhiệt huyết mà còn được tận hưởng một
không khí vui vẻ với nhiều cơ hội để tìm
hiểu về văn hóa Canada.

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI
Học Viện Anh Ngữ
67 Scurfield Blvd
Winnipeg, MB
Canada R3Y 1G4
1 204 989 7740

Học Viện
Anh Ngữ

HỌC VIỆN ANH NGỮ (ELI)
Cung cấp cho học viên quốc tế một môi
trường học tập cởi mở và đa dạng về
văn hóa nhằm phát triển các kỹ năng
tiếng Anh của họ để được nhận vào một
chương trình sau trung học hoặc phát
triển cá nhân của họ.

Cách đăng ký
Đăng Ký
Bạn có thể chỉ đăng ký tham
gia chương trình ELI hoặc
đăng ký tham gia cả ELI +
chương trình sau trung học.
Để đăng ký, hãy truy cập
mitt.ca/apply

Học Tập
Thời gian học linh
hoạt kéo dài từ 5 tới
52 tuần

Kết Quả
Giấy Chứng Nhận Thành Tích
được trao khi thành công hoàn
thành cấp độ 4 và cấp độ 5. Cơ
hội chuyển tiếp vào các chương
trình sau trung học của
MITT nếu muốn.

CƠ HỘI CHUYỂN TIẾP
Khi hoàn thành Cấp Độ 4 hoặc Cấp Độ 5 là bạn
đã thỏa mãn các yêu cầu về trình độ tiếng Anh
để vào học các chương trình sau trung học của
MITT. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập
mitt.ca/admissions.

Yeonjin (Lisa) Jeon
Học viên quốc tế từ Hàn Quốc
Học viên tốt nghiệp của ELI
— Khóa Tốt Nghiệp Năm 2017 —
Học viên tốt nghiệp ngành Hệ Thống và Công
Nghệ Máy Tính
Sau khi tốt nghiệp MITT vào năm 2017,
Lisa đã đảm nhận vị trí quản lý trò chơi của
Eyedentity Games có trụ sở tại Seoul, Hàn Quốc.

CÁC ĐỢT TUYỂN SINH CỦA CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH CHO MỤC ĐÍCH HỌC THUẬT
Chúng tôi có tám đợt tuyển sinh EAP để bạn lựa chọn. Các cấp độ từ 1-4 tuyển sinh trong tất cả
các đợt tuyển sinh được liệt kê dưới đây. Cấp độ 5 tuyển sinh vào tháng Một, tháng Tư, tháng Sáu
và tháng Chín.*
Tháng Một*

Tháng Sáu*

Tháng Hai

Tháng Tám

Tháng Tư*
Tháng Năm

Tháng Chín*
Tháng Mười

THỜI LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH
Cấp độ 1-4=10 tuần/cấp độ
Cấp độ 5 = 12 tuần

LƯU TRÚ TẠI NHÀ DÂN

M. Kaan Oztiurk
Học viên quốc tế đến từ Ukraine
Học viên tốt nghiệp của ELI
— Khóa Tốt Nghiệp Năm 2020 —
Hiện đã ghi danh vào ngành Cơ Khí Ô Tô

Chương trình lưu trú tại nhà dân của MITT là một
lựa chọn nhà ở với giá cả phải chăng và an toàn,
chương trình này sắp xếp học viên ở cùng với một
gia đình địa phương được lựa chọn cẩn thận.
Để biết thêm thông tin hoặc để đăng ký, truy cập
địa chỉ mitt.ca/homestay hoặc gửi email đến
homestay@mitt.ca

> $700**/tháng
> Phòng ngủ riêng, được
trang bị đầy đủ và ba
bữa ăn một ngày

* Để biết chính xác ngày, truy cập địa chỉ mitt.ca/eli hoặc gửi email đến eli@mitt.ca **Có thể thay đổi

