
Cấp Ðộ 1
Văn Viết: 
Sinh viên làm quen 
với và thực tập dùng 
cấu trúc câu, các kiểu 
mẫu câu hỏi, thì động 
từ, và từ loại. Các em 
rèn luyện qua những 
bài tập làm văn - theo 
giáo trình (academic) 
và mang tính sáng tạo 
- chú trọng vào câu, 
đồng thời cũng học và 
thực tập tiến trình viết 
văn. 

Cấp Ðộ 2
Văn Viết:
Sinh viên học và thực 
tập dùng các cấu trúc 
câu phức tạp hơn, 
thì động từ, động từ 
tình thái (modal), cấp 
so sánh, phó từ chỉ 
kiểu cách (manner), 
sử dụng từ hạn định 
(determiner) và từ bổ 
nghĩa (modifier) cùng 
với danh từ. Giảng 
dạy kỹ năng viết chú 
trọng vào bố cục, 
chuyển đổi (transi-
tion), thí dụ và các chi 
tiết (detail), và câu viết 
theo chủ đề. Sinh viên 
bắt đầu viết thành các 
đoạn văn.

Cấp Ðộ 3
Văn Viết:
Sinh viên nắm vững 
cách sử dụng các thì 
động từ căn bản trong 
những bối cảnh và câu 
cú trung cấp ngày càng 
nâng cao hơn. Các em 
nhận biết và tạo ra chính 
xác những câu ghép 
phức tạp có dùng thể bị 
động, đại từ, và động 
từ tình thái. Sinh viên 
áp dụng tiến trình viết 
vào các đoạn văn, nắm 
vững những thể loại kể 
chuyện, mô tả và tường 
trình. Cần phải dùng cú 
pháp và ngữ pháp chính 
xác hơn. 
 
Ðọc:
Sinh viên phát triển và 
thực tập các kỹ năng đọc 
toàn diện và trọng yếu, 
bao gồm đọc sơ qua, 
đọc lướt, phát triển vốn 
từ ngữ, v.v... Cũng chú 
trọng vào việc nhận biết 
quan điểm của tác giả 
và bày tỏ ý kiến về đoạn 
văn. Kỹ năng nghiên cứu 
bao gồm việc tìm tài liệu 
trong thư viện, diễn giải 
các đồ thị và bảng biểu. 
 
Nghe/Nói:
Sinh viên làm quen với 
việc trình bày bằng lời 
nói, bắt đầu tiếp thu và 
sử dụng các kỹ năng 
phân tích, sắp xếp và 
tổng hợp. Nơi đây giảng 
dạy và cho thực hành 
kỹ năng nói - kể cả phát 
âm - thông thạo với mức 
độ ngày càng phức tạp. 
Sinh viên ghi nhận, tiếp 
xúc bằng mắt, và tóm 
lược qua lời nói.

Cấp Ðộ 4
Kỹ Năng Phối Hợp: 
Sinh viên chuẩn bị theo 
các lớp học có chứng 
chỉ bằng cách vận dụng 
những kỹ năng đọc và 
viết theo giáo trình. Thực 
hành viết tiểu luận, diễn 
giải theo cách khác, tóm 
lược, và trả lời câu hỏi 
dựa trên những gì đã 
đọc. Các bài tập đọc chú 
trọng vào tư duy phân 
tích và phán xét, và bao 
gồm những mẩu chuyện 
giả tưởng (fiction) và 
thực tế(non-fiction).
 
Ðọc và Ứng Ðối:
Chú trọng vào đọc, 
những thảo luận liên 
quan, tư duy phân tích 
và phán xét. Ðọc, diễn 
giải, đánh giá và thảo 
luận về các mẩu chuyện 
dài có phong cách giả 
tưởng và thực tế. 
 
Nghe/Nói:
Sinh viên phát triển kỹ 
năng của mình qua các 
bài giảng, bài thuyết 
trình, và những bài tập 
đọc đã định. Ðề cao 
việc thực tập và phát 
triển kỹ năng thuyết 
trình bằng lời nói. Kỹ 
năng nghe bao gồm 
việc nhận biết âm điệu 
và âm sắc, dự liệu các 
chủ đề, v.v... 
 
Môn Tự Chọn:
Sinh viên ở cấp độ 4 có 
thể thay những giờ học 
môn đọc hoặc nghe/nói 
bằng các môn tự chọn. 
Mỗi tam cá nguyệt sẽ 
có hai môn tự chọn. Ðó 
là những môn học như: 
Giao Tiếp và Văn Hóa, 
Chuẩn Bị Thi TOEFL, 
Văn Phạm Cao Cấp, 
Từ Vựng và Ðặc Ngữ, 
Tiếng Anh qua Phim 
Ảnh, v.v...

Cấp Ðộ 5
Kỹ Năng Phối Hợp:
Sinh viên nâng cao khả 
năng hoàn thành những 
bài tiểu luận chánh thức, 
tóm lược, và bài tập làm 
văn có hạn định thì giờ. 
Các em cũng tập trung 
cải tiến việc phát triển và 
sắp xếp ý tưởng, phát 
biểu theo luận đề, ghi 
chú lại những gì đã đọc 
và thảo luận, biên tập, 
đọc và sửa (proofread). 
Chú trọng đọc và viết 
theo giáo trình. Thực tập 
tư duy phân tích và phán 
xét, gia tăng tốc độ đọc, 
sức hiểu, và kỹ năng 
phát triển vốn từ ngữ.

Ðọc và Ứng Ðối:
Chú trọng thật sâu vào 
tài liệu hiện thực. Sinh 
viên đọc, diễn giải, đánh 
giá và thảo luận tài liệu 
giả tưởng và thực tế 
dành cho người lớn/ở 
cấp cao đẳng.

Khảo Sát Các Vấn 
Đề Đương Đại Qua 
Giao Tiếp Bằng Lời 
Nói:
Lớp này chuyên dùng để 
chuẩn bị cho sinh viên 
làm các đồ án theo giáo 
trình và nâng cao kỹ 
năng nghe của sinh viên 
trong giờ học. Chú trọng 
vào việc dùng lời nói để 
tóm lược, phân tích và 
tổng hợp thông tin. 
 
Môn Tự Chọn:
Sinh viên ở cấp độ 5 có 
thể thay những giờ học 
môn đọc hoặc nghe/nói 
bằng các môn tự chọn. 
Mỗi tam cá nguyệt sẽ 
có hai môn tự chọn. Đó 
là những môn học như:
Giao Tiếp và Văn Hóa, 
Chuẩn Bị Thi TOEFL, 
Văn Phạm Cao Cấp, Từ 
Vựng và Đặc Ngữ, Tiếng 
Anh qua Phim Ảnh, v.v...

Viện Anh Ngữ - Khóa ESL Tăng Cường

Chuẩn Bị Học Các 
Môn Chuyên Sâu
Sinh viên nâng cao các 
kỹ năng đọc, viết và nói 
có liên quan trực tiếp đến 
công việc học tập chánh 
thức. Tóm lược, thuyết 
trình bằng lời nói, sử dụng 
tài liệu tham khảo, các kỹ 
năng chuẩn bị và làm bài 
trắc nghiệm thật hiệu quả, 
và học tập với tinh thần 
trách nhiệm - đó là những 
chủ đề được nhắc đến 
và thực hành. Chú trọng 
sâu vào việc phát triển kỹ 
năng tư duy phân tích và 
phán xét.

Môn Học Có Chứng 
Chỉ Cải Biên
Sinh viên theo 2 hoặc 3 
môn học (khóa học) có 
chứng chỉ đặc biệt dành 
cho những người có 
tiếng Anh không là bản 
ngữ. Môn học này có thể 
là: Tài Nguyên Thông 
Tin, Triết Học, Giao Tiếp 
và Văn Hóa, Kinh Tế, 
hay Khoa Học Căn Bản.

Môn Học Có 
Chứng Chỉ
Sinh viên chọn môn 
học có chứng chỉ phù 
hợp với nhu cầu và ý 
thích của mình. Giao 
Tiếp và Văn Hóa, 
Chuẩn Bị Thi TOEFL, 
Văn Phạm Cao Cấp, 
Từ Vựng và Đặc Ngữ, 
Tiếng Anh qua Phim 
Ảnh, v.v...

Ðiện thoại: 425-564-3185

Cầu nối

Nghe/Nói:
Sinh viên học và thực 
tập cách diễn đạt đúng 
ngữ pháp trong bối 
cảnh thường ngày, chỉ 
dẫn và làm theo lời chỉ 
dẫn, yêu cầu giải thích 
rõ hơn, và áp dụng 
vốn từ ngữ thích hợp. 
Chú trọng vào các cặp 
từ khác âm vị (minimal 
pairs), kiểu mẫu ngữ 
điệu, phần đuôi của 
động từ thì hiện tại và 
quá khứ.

Ðọc:
Sinh viên học cách 
đọc lướt, tìm thông 
tin đặc thù, nâng cao 
sức hiểu, liên kết âm 
thanh với mẫu tự, tạo 
dựng vốn từ ngữ, và 
sử dụng từ điển.

Nghe/Nói:
Sinh viên tiếp tục công 
việc đã bắt đầu ở Cấp 
Ðộ 1. Các em nâng cao 
khả năng tự diễn đạt 
trong những bối cảnh 
trang trọng và thân mật. 
Có sự quân bình giữa 
nghe và nói trong giờ 
học. 

Ðọc:
Sinh viên học và thực 
tập cách đọc lướt, đọc 
sơ qua, tìm ý chánh, và 
đưa ra những suy luận 
căn bản dựa trên thông 
tin cho trước. Ngoài ra, 
các em cũng chủ động 
và thụ động tạo dựng 
các vốn từ ngữ, đoán 
ý từ theo ngữ cảnh, 
và phát triển kỹ năng 
nghiên cứu. 
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Học Tiếng Anh 
Giao Tiếp với  

Thế Giới
•	 Khu học xá an toàn, tốt đẹp và hiện đại trong môi trường văn hóa 

và giáo dục nồng hậu

•	 Lớp học cỡ nhỏ, với các giảng viên nhiệt tình và nhiều kinh 
nghiệm

•	 Các khóa học tiếng Anh tăng cường bắt đầu mở vào tháng Giêng, 
tháng Tư, tháng Sáu, và tháng Chín

•	 Tọa lạc gần trụ sở đặt tại Hoa Kỳ của các hãng kỹ thuật cao thành 
đạt: Microsoft, Amazon.com, Expedia, Real Networks, Starbucks, 
Costco

•	 Ðược tạp chí Rolling Stone (Hòn Ðá Lăn) xem là một trong mười 
trường cao đẳng cộng đồng tốt nhất tại Hoa Kỳ

•	 Ðược thừa nhận trên toàn quốc về “công trình nổi trội và sáng tạo 
trên phương diện giáo dục quốc tế”

(425)	564-3185
www.bellevuecollege.edu/isp		•		Bellevue,	Washington,	U.S.A.


