
Chương trình ngôn ngữ Anh: Liếc nhìn qua... 

Tiếng Anh Tổng Quát                                                           Tiếng Anh phục vụ mục đích học thuật  
 

Học tiếng Anh Cơ bản Giáo dục cho người 
trưởng thành 

  

Tiếng Anh chuyên 
sâu 

Học tiếng Anh học 
thuật 

Tiếng Anh dạy nghề Sinh viên dự định học 
bằng cấp nghề 

Tập trung Học ngắn hạn Học sinh tìm kiếm bằng 
cấp 

Người mới bắt đầu trung 
cấp 

Người mới bắt đầu trung 
cấp 

Các cấp độ được cung 
cấp Sơ cấp cao - Trung cấp cao Trung cấp - Cao cấp 

Phi tín dụng Phi tín dụng Tín dụng / Phi tín dụng Phi tín dụng Tín dụng 

 

Bán thời gian 
 

Toàn thời gian 
 

Bán thời gian/ Toàn 
thời gian 

 

Toàn thời gian 

 

6 tín chỉ của lịch trình đại học 
toàn thời gian hoặc bán thời 
gian của sinh viên 

15 tuần (học kỳ) 30 tuần (2 học kỳ) Độ dài học kỳ 7 tuần (học kỳ) 15 tuần (học kỳ) 

4 6 Số giờ trên tuần 20 6 

 
Ngày, tối, cuối tuần 

 
Ngày và tối Lịch học 

 
Ngày* 

 
Ngày, tối, cuối tuần 

 

$389/học kỳ 
 

Miễn phí*** 
 

Học phí 
 

$1,115/hạn kỳ 
Trong tiểu bang: $ 

1,320 / 6 cr Ngoài tiểu 
bang: $ 2,556 / 6 cr 

Không Không đề cập Hỗ trợ tài chính có sẵn? Không Có** 

Không Không Tài trợ cho thị thực F-1? Có Có 

 
* Các lựa chọn cuối tuần chuyên sâu chỉ có sẵn thông qua Học tiếng Anh cho Au Pairs - để biết thêm thông tin, hãy xem bhcc.edu/ce/englishstudyforaupairs ** Để biết thêm thông tin về tính đủ 

điều kiện và thời hạn hỗ trợ tài chính, hãy liên hệ với Trung tâm Sinh viên (StudentCentral@bhcc.edu) *** phải đáp ứng các yêu cầu về tính đủ điều kiện.



 
 
 

 Học tiếng Anh cơ bản (BELL) Không tín chỉ  

 
Basic ELL là chương trình bán thời gian dành cho sinh viên 
mới bắt đầu đến trung cấp muốn lấy chứng chỉ hoặc bằng 
cấp tại Bunker Hill, thăng tiến trong công việc hoặc chỉ 
nâng cao kỹ năng tiếng Anh của họ. 

   Giáo dục người lớn (AE) Không tín dụng 
 
Tổ chức Giáo dục Người lớn (AE) cung cấp các dịch vụ giáo 
dục bao gồm các lớp học tiếng Anh và HiSET miễn phí cho 
người lớn quan tâm đến việc cải thiện tiếng Anh của họ 
cho mục tiêu công việc, học tập hoặc cá nhân. 

 
 
 
 

 
 
         Tín chỉ học tiếng Anh học thuật (AELL) 

 
AELL cung cấp các khóa học theo chủ đề cho sinh viên tìm 
kiếm bằng cấp từ trung cấp đến cao cấp. Sinh viên hoàn 
thành chương trình đạt 6 tín chỉ đối với yêu cầu Giáo dục 
Phổ thông trong khi học văn bản trong thế giới thực và 
đọc, viết và nói về các chủ đề hấp dẫn.

 

 Tiếng Anh tăng cường (IE) Không tín dụng 

Tiếng Anh tăng cường là chương trình toàn thời gian 
dành cho những sinh viên muốn nhanh chóng thành 
thạo. IE dạy đọc, viết, nghe, nói và ngữ pháp, đồng thời 
cho phép sinh viên tiến bộ trong học tập hoặc chuẩn bị 
cho công việc tốt hơn. Chương trình này đáp ứng yêu 
cầu 20 giờ một tuần đối với sinh viên thị thực F-1. 

Giáo dục Người lớn, Học Tiếng Anh Cơ bản, Tiếng Anh Chuyên sâu và 
ELL Học thuật là tất cả các con đường dẫn đến các chương trình cấp 

bằng hoặc chứng chỉ. 

Truy cập www.bhcc.edu/academics/englishlanguagelearningprograms để biết thêm thông tin. 

   

   

 

 

   


