
Hơn 20 năm qua, Học Viện Anh Ngữ Quốc Tế (IIS) thuộc trường Cao đẳng Mission 
đã giúp nhiều sinh viên quốc tế nâng cao trình độ tiếng Anh và trau dồi các kỹ 
năng học thuật cần thiết để đạt được các mục tiêu về giáo dục, nghề nghiệp và 
mục tiêu cá nhân.

ĐIỂM NỔI BẬT TRONG CHƯƠNG TRÌNH CỦA IIS:
• 5 đợt tuyển sinh mỗi năm (Tháng 1, Tháng 3, Tháng 5, Tháng 8 và Tháng 10)
• Khóa học 8 tuần hoặc 16 tuần, khóa học mùa hè 10 tuần
• Chương trình giảng dạy 20 giờ một tuần đào tạo tất cả các kỹ năng
• Thực hành môn học 9 giờ một tuần tại phòng có trang thiết bị hiện đại
•  Giảng viên giàu kinh nghiệm, đa văn hóa, tận tâm và từng đoạt nhiều  

giải thưởng
•  Tuyển sinh kép vào cả chương trình tiếng Anh chuyên sâu và chương trình 

cấp bằng, vì vậy sinh viên được bảo đảm có thể bắt đầu việc học tại trường 
sau khi đáp ứng yêu cầu về ngoại ngữ

•  Những sinh viên hoàn thành cấp độ cao nhất trong chương trình của IIS có 
thể chuyển thẳng vào chương trình cấp bằng của trường Cao đẳng Mission 
mà không cần chứng chỉ TOEFL

• Lớp học với quy mô nhỏ và giảng viên quan tâm đến từng sinh viên
•  Văn phòng cung cấp đầy đủ dịch vụ miễn phí về tuyển sinh, cố vấn và tư vấn 

cho sinh viên
• Nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, nhiều chuyến tham quan và các câu lạc bộ
• Hỗ trợ nhập cư và chuyển tiếp
•  Đa số sinh viên tốt nghiệp chương trình IIS đều được chuyển tiếp vào các 

trường đại học hàng đầu ở Mỹ

ĐỂ BIẾT THÔNG TIN TUYỂN SINH, XIN TRUY CẬP: 
IIS.MISSIONCOLLEGE.EDU 

Larissa Cabral Nery Avila  |  Brazil 
Chuyên ngành: Chương trình Tiếng Anh Chuyên sâu

“Tôi đã có một trải nghiệm tuyệt vời tại trường Cao đẳng 
Mission. Tôi là luật sư tại Brazil và mục tiêu của tôi là nâng 
cao kỹ năng tiếng Anh để có thể phát triển sự nghiệp của 
mình khi về. Trường Mission đã giúp tôi đạt được những  
gì tôi cần.”

TRƯỜNG CHUYỂN TIẾP 

TRƯỜNG THUỘC HỆ THỐNG CSU:
• Chico
• East Bay
• Fresno
• Fullerton
• Humboldt
• Long Beach
• Monterey Bay
• Cal-Poly Pomona
• Sacramento State
• San Diego
• San Francisco State
• San Jose State
• Cal-Poly San Luis Obispo
• Sonoma State 

TRƯỜNG THUỘC HỆ THỐNG UC:
• Berkeley
• Davis
• Irvine
• Los Angeles
• Merced
• Riverside
• San Diego
• Santa Barbara
• Santa Cruz 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TƯ NHÂN 
HOẶC THUỘC BANG KHÁC:
• University of Hawaii
• University of Iowa
• Santa Clara University
• University of Minnesota
• University of Memphis
• Mills College
• Notre Dame de Namur
• Sierra Nevada College
• University of Nevada
• Columbia University

HỌC VIỆN ANH NGỮ QUỐC TẾ



Hao Pham đến với Cao đẳng Mission vào mùa hè năm 
2011 để theo đuổi ước mơ đạt được bằng cao đẳng tại Mỹ. 
Là con trai của một giáo viên dạy Vật Lý tại một trường phổ 

thông trung học ở Việt Nam, anh luôn muốn trở thành một nhà vật lý học. Hao  
đã hoàn thành cả bốn bước trong lộ trình học tập của mình tại Cao đẳng Mission.
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NHỮNG ĐIỂM 
ĐẾN HÀNG ĐẦU 

TRONG KHU 
VỰC VỊNH

#1 ESL CHUYÊN SÂU
Trường Cao đẳng Mission cung cấp 
chương trình giảng dạy tiếng Anh 
chuyên sâu chất lượng cao cho các sinh 
viên quốc tế có nhu cầu nâng cao khả 
năng tiếng Anh và cải thiện kỹ năng 
học thuật của mình.

  Hao dành sáu 
tháng tại IIS  
để nâng cao  

kỹ năng tiếng Anh.

#2  BẰNG CAO ĐẲNG 
TẠI MC

Trung tâm Sinh viên Quốc tế cung cấp 
đầy đủ các dịch vụ cho sinh viên có thị 
thực loại F-1 bao gồm cả tuyển sinh quốc 
tế, tư vấn và cố vấn về nhập cư. Khuôn 
viên trường học đa dạng của chúng 
tôi cung cấp các bằng cấp liên kết, các 
chương trình và khóa học chuyển tiếp, 
học nghề và kỹ năng cơ bản.

Hao đã hoàn tất 
 67 chứng chỉ tại 
Cao đẳng Mission 

và tốt nghiệp với bằng danh 
dự trước khi chuyển sang 
trường Đại học UC Berkeley. 

#3 CHUYỂN TIẾP
Trường Cao đẳng Mission cung cấp 
nhiều dịch vụ và thông tin tham khảo để 
chuyển tiếp lên trường cao đẳng hoặc 
đại học hệ bốn năm. Chúng tôi giúp bạn 
lựa chọn chuyên ngành và hoàn thành 
quy trình đăng ký và tuyển sinh.

Hao tốt nghiệp trường Đại 
học UC Berkeley với tấm 
bằng Cử nhân chuyên ngành 
Vật lý.

#4  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO 
TẠO THỰC TẬP TỰ 
CHỌN (OPT)

Chương trình Đào Tạo Thực Tập Tự Chọn 
là chương trình làm việc ngắn hạn liên 
quan trực tiếp đến lĩnh vực học tập của 
sinh viên có thị thực F-1. Các sinh viên 
đủ điều kiện có thể đăng ký nhận giấy 
phép OPT có thời hạn 12 tháng trước 
khi hoàn thành chương trình học và/
hoặc sau khi hoàn thành chương trình 
học. OPT là cơ hội tuyệt vời để có được 
kinh nghiệm làm việc thực tế.

Hao học thạc sĩ chuyên ngành Điện tử và Kỹ thuật  
Điện tại trường Đại học Sacramento State từ Mùa thu 
năm 2016.

Email: iis@missioncollege.edu  | Số điện thoại: +1 (408) 855-5110

Trung Tâm Sinh Viên Quốc Tế
Số 3000 Mission College Blvd, Santa Clara, CA 95054, Hoa Kỳ

Ngôn Ngữ Được Nhân Viên Và Giảng Viên Sử Dụng: tiếng Quảng Đông,  
tiếng Trung, tiếng Pháp, tiếng Hin-đi, tiếng Ý, tiếng Nhật, tiếng 
Hàn, tiếng Ba Lan, tiếng Nga, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Tamil và 
tiếng Việt.

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Nộp hồ sơ trực tuyến: iis.missioncolllege.edu 

CÂU CHUYỆN THÀNH CÔNG 
CỦA SINH VIÊN

100 USD
120 USD/tháng
2.600 USD
3.000 USD

4.600 USD
200 USD

Lệ phí nộp hồ sơ
Phí bảo hiểm sức khỏe
Học phí trong 8 tuần
Học phí trong 10 tuần  
(khóa học mùa hè)
Học phí trong 16 tuần
Lệ phí mua giáo trình

*Các khoản lệ phí có thể thay đổi

Hao làm Trợ lý 
Nghiên cứu 

tại Phòng thí nghiệm 
Vật liệu Vật lý thuộc Đại 
học UC Berkeley từ Mùa  
hè năm 2015 đến Mùa 
xuân năm 2016.


