
 

Thông tin về lớp Tiếng Anh  

 

Sứ mệnh: 

Nhiệm vụ của Chương trình ESL (tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai) là tạo ưu thế cho 
người học tiếng Anh, và cung cấp cho họ các kỹ năng ngôn ngữ và hiểu biết văn hóa 
cần thiết để đáp ứng các mục tiêu giáo dục và công việc chuyên nghiệp của họ. Thông 
qua các lớp học tiếng Anh toàn diện nhắm vào ngôn ngữ xã hội và học thuật, cũng như 
cơ hội học tập kinh nghiệm, sinh viên được chuẩn bị cho việc học tập tại Hoa Kỳ và 
trúng tuyển tại Đại học Đông Nam Louisiana. Chúng tôi tạo nên và duy trì một môi 
trường học tập đáng khích lệ, tôn trọng sự phong phú về văn hóa bản địa của mỗi sinh 
viên. 

Cái nhìn tổng quát về chương trình: 

Học sinh ở bất kỳ mức độ thành thạo nào, từ bắt đầu đến tiếng Anh cấp cao, đều được 
khuyến khích tham gia chương trình của chúng tôi. Chúng tôi cung cấp các khóa học bán 
thời gian và toàn thời gian. Cả sinh viên bán thời gian và toàn thời gian gặp nhau ba tiếng, 
hai lần mỗi tuần cho một khóa học toàn diện, bao gồm các lớp ngữ pháp, từ vựng, đọc, 
viết, nói, và nghe. Sinh viên toàn thời gian cũng sẽ tham dự lớp học Tiếng Anh trên máy 
tính, tại trong lớp học ESL trên máy vi tính. Khóa học này bao gồm thực hành trò chuyện 
một đối một với người nói tiếng Anh bản địa, xem phim, cùng với các cuộc thảo luận trong 
lớp, chương trình tiếng Anh trên máy tính, đọc và viết, và thỉnh thoảng có người được mời 
đến thuyết trình. Học sinh cũng có thể chọn tham gia vào các dự án nghiên cứu độc lập bổ 
sung liên quan đến sở thích học tập cụ thể hoặc nhu cầu học ngôn ngữ, với sự hướng dẫn 
riêng từ giảng sư. 

Bởi vì học phí giống nhau cho việc học bán thời gian hoặc toàn thời gian, sinh viên bán thời 
gian được chào đón tham dự nhiều giờ tham gia lớp Tiếng Anh qua máy tính nếu họ muốn, 
nhưng họ sẽ không bắt buộc phải làm như vậy. Vì lý do này, học bán thời gian có thể là một 
lựa chọn tốt cho bất kỳ ai phải đi làm, hoặc phải lo cho gia đình, họ không cần phải đến 
trường hơn 6 giờ mỗi tuần. 



 

Tuy nhiên, sinh viên toàn thời gian có visa sinh viên F1, sẽ được yêu cầu tham dự cả lớp 
thông thường và lớp học trên máy tính, để có được 20 giờ học tại trường mỗi tuần để đáp 
ứng yêu cầu thị thực.  

 

 

  Những đặc tính của chương trình   
Tất cả các sinh viên ESL tại Southeastern sẽ có thể tham gia vào các hoạt động đặc 
biệt, ngoài việc học  trong lớp thường xuyên. Các hoạt động này giúp xây dựng kiến 
thức văn hóa, thúc đẩy kết nối xã hội trong cộng đồng nhà trường và cung cấp cho sinh 
viên nhiều cơ hội xác thực hơn để sử dụng tiếng Anh bên ngoài lớp học. Chương trình 
của chúng tôi bao gồm: 

● Hợp tác với người nói Anh ngữ bản địa để tập đàm thoại mỗi ngày. 
● Dự các buổi lễ hội được tổ chức trong khuôn viên trường, chẳng hạn như Lễ Hội 

Mừng Mùa Dâu Tây, Mứt Dâu Tây hàng năm, và Đêm Quốc Tế. 
● Hợp tác với các lớp khác của Đại Học Southeastern đàm thoại về phong tục tập 

quán. 
● Tham gia các chuyến tham quan có hướng dẫn của thư viện trường đại học, Phòng 

trưng bày nghệ thuật đương đại và đài phát thanh KSLU 
● Tham quan Bảo tàng Di sản Mỹ gốc Phi Tangipahoa 
● Tham dự buổi đọc thơ của giảng viên trong khuôn viên trường.  
● Tham quan Trung tâm giải trí Hammond ở trung tâm thành phố Hammond để trao 

đổi với các thành viên cộng đồng 



 

 

 

Sinh viên ESL cũng có quyền tiếp xúc với các phương tiện trực tuyến, bao gồm: 

● Ngôn ngữ Mango, một chương trình học ngoại ngữ với hơn 70 sinh ngữ 
● Thư Viện Học Cấp Tốc , với các bài kiểm tra thực hành và tài nguyên để giúp học 

sinh học độc lập cho các kỳ thi TOEFL, ACT, SAT, GRE và các kỳ thi tuyển sinh 
đại học khác 

 

 

Ngoài các lớp học, chúng tôi có: 

● Phòng học Tiếng Anh với Máy tính, với 18 trạm máy tính dành riêng cho sinh 
viên ESL. Các buổi thực hành đàm thoại với một người nói tiếng Anh bản xứ 
cũng được tổ chức trong không gian này. 

● Trung tâm tài nguyên ngoại ngữ, nơi sinh viên có thể nhận được hỗ trợ trực tiếp 
miễn phí về ngữ pháp hoặc phát âm từ người nói tiếng Anh bản xứ. 

 



 

 

 

Xin mời gặp gỡ các giảng sư của chúng tôi 

Danielle Perez de Corcho 
Danielle Perez de Corcho đã giảng dạy tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai tại 
Southeastern kể từ tháng 1 năm 2015. Cô có bằng Thạc sĩ Nghệ thuật tại Đại học 
Tulane về Nghiên cứu Châu Mỹ Latinh và bằng cử nhân Tiếng Anh, Tây Ban Nha và 
Nghiên cứu Quốc tế tại Đại học Illinois. Cô ấy gốc từ Illinois, nhưng đã sống và học tập 
ở nước ngoài ở Argentina, Paraguay và Ai Cập trước khi định cư ở Louisiana. Cô đã 
hoàn thành Chứng chỉ TESOL (Dạy tiếng Anh cho người nói ngôn ngữ khác) tại 
Alexandria, Ai Cập, vào năm 2010, nơi cô cũng dạy các lớp tiếng Anh cho người lớn. 
Trước khi đến Southeastern, cô đã dạy tiếng Anh tại Quận Plaquemines, Louisiana. 
Trong sự nghiệp giảng dạy của mình, cô Danielle rất thích làm quen với các sinh viên 
từ hơn 25 quốc gia khác nhau. Nhìn thấy học sinh đạt được mục tiêu của mình, cả 
trong lớp và hơn thế nữa, là phần tốt nhất trong công việc của cô. Ngoài việc dạy học, 
cô cũng thích học ngôn ngữ mới! Cô nói tiếng Tây Ban Nha như một ngôn ngữ thứ hai 
và cũng đã học tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Ả Rập và tiếng Guarani. Cô sống ở Metairie 
cùng gia đình. 

Bạn có thể liên lạc với cô ấy, với các câu hỏi liên quan đến nội dung khóa học: 

 danielle.perezdecorcho@southeastern.edu 

mailto:danielle.perezdecorcho@southeastern.edu


 

 

 

Thông tinh liên lạc và bản đồ trong khuôn viên trường 

Thông tin liên lạc 

Anh Ngữ như là ngôn ngữ thứ hai 

D. Vickers Hall, Phòng 249 

1220 SGA Drive 

Hammond, LA 70402 

Điện thoại: 985-549-2270 

Email: esl@southeastern.edu 

  

Nếu văn phòng ESL đóng cửa, xin liên lạc: 

Phòng Ngôn Ngữ và Phong Tục Tập Quán Thế Giới 

D. Vickers Hall, Phòng 219 

1220 SGA Drive 

Hammond, LA 70402 

Điện thoại: 985-549-2105 

   

Mạng kết nối  bản đồ khuôn viên trường : 

https://www.southeastern.edu/map/# 

mailto:esl@southeastern.edu
https://www.southeastern.edu/map/


 

Các lớp thường được giảng dạy tại giảng đường D. Vickers trong khu Hiệp Hội Sinh 
Viên. 

Phòng máy tính ESL: D. Vickers Hall, Phòng 209 

Trung tâm Ngoại Ngữ: D. Vickers Hall, Phòng 211 

  

Yêu cầu về lệ phí và học phí                                                                        . 
Khóa hè 
Tổng số tiền: $973.45 
  
Bao gồm học phí ($943.45), lệ phí lớp thực nghiệm trên máy vi tính ($21), và lệ phí kích 
hoạt thẻ học sinh cho mùa hè ($9). 
  
Cho tất cả những khóa học khác 
Tổng số tiền học cho mỗi khóa: $982.45  
Mùa Thu, Khóa 1 
Mùa Thu, Khóa 2 ($964.45 nếu đã học trong khóa trước) 
Mùa Xuân, Khóa 1   
Mùa Xuân, Khóa 2 ($964.45 nếu đã học trong khóa trước) 
  
Bao gồm học phí ($943.45), lệ phí lớp thực nghiệm trên máy vi tính ($21), và lệ phí kích 
hoạt thẻ học sinh ($18 mỗi mùa, Mùa Xuân hoặc Mùa Thu). Các học sinh trở lại cho 
khóa 2, sau khi học xong khóa 1 của mùa đó, sẽ không phải trả phí kích hoạt một lần 
nữa cho đến học kỳ tiếp theo. 
 
Học sinh cũng nên chuẩn bị để mua các tài liệu cần thiết cho khóa học (sách bài tập, 
vv.).  
  
Thẻ đậu xe (Không bắt buộc) 
Bãi đậu xe trong khuôn viên trường dành cho sinh viên ESL. Bạn có thể mua và lấy thẻ 
đậu xe trực tiếp từ Văn phòng chuyên lo các Dịch vụ vận tải.  
Với giá $21 cho mỗi mùa. Vui lòng xem bước thứ 4, “Bãi đậu xe,” dưới phần “Làm thế 
nào để nộp đơn” để biết thêm chi tiết. 
  
Làm thế nào để nộp đơn.  

1. Liên lạc với văn phòng dịch vụ quốc tế  để: 

● Có được một mẫu đơn W# (số nhận dạng sinh viên cần thiết để đăng ký) 



 

● Địa chỉ yêu cầu thị thực. Ví dụ như: 
Bảo hiểm sức khỏe có thể được yêu cầu cho sinh viên tình trạng F1 và J1. 

Học sinh có visa F1 được yêu cầu báo lại tối thiểu 20 giờ mỗi tuần trong lớp (sáu giờ 
mỗi tuần), lớp thực hành tiếng Anh viết / nói tại phòng thực hành với máy vi tính trong 
khi ở trong khuôn viên trường.  Dưới đây là địa chỉ của trường: 

International Services Office 
North Campus Main Building, Phòng 113 
Southeastern Louisiana University  
Hammond, LA 70402  
 
Điện thoại: (985) 549-2360 
Fax: (985) 549-5882 
Số miễn phí:  (800) 222-7358 
Email: international@southeastern.edu 

 

2. Ghi danh và đóng tiền học:  bằng cách liên hệ với chúng tôi qua webside online: 
https://www.southeastern.edu/eslregistration/ 

Bạn có thể trả bằng thẻ trả trước hoặc trả sau. Nếu bạn cần trả tiền mặt hoặc trả bằng 
tấm check, làm ơn liên hệ với người hướng dẫn. 

Nếu bạn cần hỗ trợ để đăng ký trên mạng online hoặc có bất kì câu hỏi gì thì hãy liên 
hệ với người hướng dẫn chương trình học tiếng anh( ESL):  
 

English as a Second Language 

D. Vickers Hall, Phòng 249 

1220 SGA Drive 

Hammond, LA 70402 

Điện thoại: 985-549-2270, or 985-549-5924 

Email: esl@southeastern.edu 

  

Nếu văn phòng ESL đóng cửa, vui lòng đến văn phòng chúng tôi tại: 

World Languages and Cultures 

mailto:international@southeastern.edu
https://www.southeastern.edu/eslregistration/
https://www.southeastern.edu/eslregistration/
mailto:esl@southeastern.edu


 

D. Vickers Hall, Phòng 219 

1220 SGA Drive 

Hammond, LA 70402 

Điện thoại: 985-549-2105 
 

3. Làm thẻ học sinh: 

Tất cả sinh viên được yêu cầu mang thẻ ID sinh viên khi ở trong khuôn viên của trường 
Southeastern . Trước khi vào lớp học, vui lòng lấy ID của bạn tại các văn phòng làm thẻ 
của trường tại: 
 
Campus Card Operations 
North Campus Financial Aid Bldg. Phòng 133  
900A University Ave. 
SLU Box 10766 
Hammond, LA 70402  
Điện thoại: 985-549-3990 
Fax: 985-549-5918 
 
Giám đốc 
Pamela Hoover  
lionslagniappe@southeastern.edu 

  
4. Thẻ đậu xe (Không bắt buộc) 
 
Bãi đậu xe trong khuôn viên trường dành cho sinh viên ESL. Bạn có thể mua và lấy thẻ 
đậu xe trực tiếp từ Văn Phòng Dịch vụ vận tải.  
Chi phí là $ 21 mỗi học kỳ. Bạn phải mang theo thẻ sinh viên cũng như thông tin đăng 
ký xe theo yêu cầu. Vui lòng gọi số dưới đây để biết chi tiết. 
 
Transportation Services 
Pride Hall Phòng 139 
1301 SGA Drive 
SLU Box 10349 
Hammond, LA 70402 
Parking Contact 
Điện thoại: 985-549-5695 
Fax: 985-549-2598 
parking@southeastern.edu 

mailto:lionslagniappe@southeastern.edu


 

 
  
Chương Trình Giảng Dạy Tiếng Anh cho sinh viên quốc tế EGIS.  
Để có được số giờ tín chỉ thông qua một khóa học EGIS (tiếng Anh cho sinh viên quốc 
tế) chỉ dành cho sinh viên Southeastern hiện đang theo học một chương trình học tập 
tại trường đại học. Nếu bạn là một sinh viên Southeastern hoặc đại học hiện tại hoặc 
một sinh viên du học tại Southeastern theo chương trình chính quy, xin vui lòng liên hệ 
với giảng sư, Danielle Perez de Corcho, 
tại  Danielle.Perezdecorcho@southeastern.edu để biết thông tin về cách đăng ký khóa 
học EGIS để có được 3 tín chỉ.  

EGIS các khóa học là đạt / không đạt, vì vậy chúng sẽ không ảnh hưởng đến điểm 
trung bình của bạn. Các khóa học của EGIS có thể được cung cấp trong bất kỳ học kỳ 
nào, kể cả mùa hè.    

Các lớp học rất nhỏ, vì vậy giảng sư sẽ hỗ trợ sinh viên nhiều nhất có thể với các lĩnh 
vực tiếng Anh mà sinh viên muốn được hướng dẫn và thực hành nhiều nhất. Điều này 
bao gồm phát âm, nói / nghe, ngữ pháp nâng cao, đọc hiểu, kỹ năng viết và từ vựng 
nâng cao.  

● EGIS 97  
● EGIS 98 
● EGIS 107 
● EGIS 108 

 

2019 - 2020 

Các điều khoản và ngày học của lớp học tương quan với lịch học của Southeastern. 

Hãy bấm vào đây để biết lịch học:  https://www.southeastern.edu/admin/rec_reg/calendar/ 

  

Học kỳ Ngày Học Ngày cuối để ghi danh* Ngày lễ 

Học Kỳ mùa Thu 1, 2019 21 Tháng 8 – 15 Tháng 10 14 Tháng 8 2 Tháng 9; 3-4 Tháng 10  

Học Kỳ mùa Thu 2, 2019 21 Tháng 10- 10 Tháng 12 14 Tháng 10 27-29 Tháng 11 

Học Kỳ mùa Xuân 1, 2020 22 Tháng 1 -16 Tháng 3   15 Tháng 1 24-26 Tháng 2 

Học Kỳ mùa Xuân 2, 2020 18 Tháng 3 -12 Tháng 5 11 Tháng 3 13-16 Tháng 4 

Khóa Hè, 2020 3 Tháng 6 – 28 Tháng 7 27 Tháng 5 2 Tháng 7 

 

mailto:Danielle.Perezdecorcho@southeastern.edu
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