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Tiếng Anh có mới mẻ đối với bạn không? Nó có 
phải là ngôn ngữ thứ hai của bạn không? 
Hãy đến trường Cao Đẳng Highline và được giúp đỡ hôm nay 
 
Nếu tiếng Anh không phải là ngôn ngữ bản địa của bạn, trường Cao Đẳng Highline có 
thể giúp đỡ  bạn. Highline là một cơ sở công lập giáo dục cao tọa lạc cách 20 phút về 
hướng nam của Seattle ở Des Moines, Wash. Kể từ năm 1961, các thành viên cộng đồng 
đã và đang tin tưởng Highline có thể đáp ứng được những nhu cầu giáo dục của họ ở 
gần nhà. Chúng tôi cung cấp các chương trình chứng chỉ, văn bằng  hai năm cho nhiều 
chương trình và bằng cử nhân ứng dụng trong bốn lĩnh vực có nhu cầu cao. 
 
Chúng tôi cũng cung cấp nhiều lớp học  và chương trình để giúp những người như bạn 
học và cải thiện các kỹ năng Anh ngữ của mình.. Lớp học  hay chương trình nào phù hợp 
với bạn? 
 

• Bạn có muốn học hay cải thiện tiếng Anh của bạn không? Chúng tôi cung cấp 
các lớp học  tiếng Anh như là Ngôn Ngữ Thứ Hai (ESL). 

• Bạn có phải là sinh viên nước ngoài hay khách mời không? Hãy tìm hiểu về những 
lựa chọn của bạn—bao gồm các khóa học tiếng Anh nâng cao—thông qua Tiếng 
Anh Quốc Tế Kaplan  

• Các kỹ năng tiếng Anh của bạn có cao không? Bạn có thể sẵn sàng cho các lớp trình 
độ cao đẳng. Chúng tôi có thể đánh giá các kỹ năng của bạn bằng bài kiểm tra xếp 
lớp COMPASS. 

• Bạn có muốn học tiếng Anh trong khi bắt đầu mở doanh nghiệp không? StartZone 
của Highline có các dịch vụ miễn phí cho những ai hội đủ điều kiện. 

 
Nếu bạn vừa mới chuyển đến khu vực này hay đã và đang ở đây nhiều năm, chúng tôi 
hy vọng bạn sẽ đến với Cao Đẳng Highline. Chúng tôi muốn giúp đỡ bạn. Hãy tìm hiểu 
thêm dưới đây về những gì chúng tôi cung cấp. 
 

Bạn có muốn học hay cải thiện tiếng Anh của bạn không? 
Bạn có muốn học tiếng Anh hay cải thiện các kỹ năng tiếng Anh của bạn không? Chúng 
tôi cung cấp các lớp tiếng Anh dưới trình độ cao đẳng (các lớp ESL). Trong các lớp này, 
bạn sẽ học và thực hành các kỹ năng nói, nghe, đọc và viết căn bản. 
 
Các lớp học cho những người nhập cư, tị nạn, thường trú nhân và công dân Hoa Kỳ ít 
nhất là 18 tuổi. Các lớp được mở tại Cao Đẳng Highline và các địa điểm khác ngoài 
khuôn viên trường vào buổi sáng, trưa và chiều. Tiền học phí là $25 cho mỗi quý. Hiện 
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Tiếng Anh có mới mẻ đối với bạn không? Nó có
phải là ngôn ngữ thứ hai của bạn không?
Hãy đến trường Cao Đẳng Highline và được giúp đỡ hôm nay

Nếu tiếng Anh không phải là ngôn ngữ bản địa của bạn, trường Cao Đẳng Highline có
thể giúp đỡ bạn. Highline là một cơ sở công lập giáo dục cao tọa lạc cách 20 phút về
hướng nam của Seattle ở Des Moines, Wash. Kể từ năm 1961, các thành viên cộng đồng
đã và đang tin tưởng Highline có thể đáp ứng được những nhu cầu giáo dục của họ ở
gần nhà. Chúng tôi cung cấp các chương trình chứng chỉ, văn bằng hai năm cho nhiều 
chương trình và bằng cử nhân ứng dụng trong bốn lĩnh vực có nhu cầu cao.

Chúng tôi cũng cung cấp nhiều lớp học và chương trình để giúp những người như bạn 
học và cải thiện các kỹ năng Anh ngữ của mình.. Lớp học hay chương trình nào phù hợp 
với bạn?

• Bạn có muốn học hay cải thiện tiếng Anh của bạn không? Chúng tôi cung cấp 
các lớp học tiếng Anh như là Ngôn Ngữ Thứ Hai (ESL).

• Bạn có phải là sinh viên nước ngoài hay khách mời không? Hãy tìm hiểu về những
lựa chọn của bạn—bao gồm các khóa học tiếng Anh nâng cao—thông qua Tiếng
Anh Quốc Tế Kaplan

• Các kỹ năng tiếng Anh của bạn có cao không? Bạn có thể sẵn sàng cho các lớp trình 
độ cao đẳng. Chúng tôi có thể đánh giá các kỹ năng của bạn bằng bài kiểm tra xếp 
lớp COMPASS.

• Bạn có muốn học tiếng Anh trong khi bắt đầu mở doanh nghiệp không? StartZone
của Highline có các dịch vụ miễn phí cho những ai hội đủ điều kiện.

Nếu bạn vừa mới chuyển đến khu vực này hay đã và đang ở đây nhiều năm, chúng tôi
hy vọng bạn sẽ đến với Cao Đẳng Highline. Chúng tôi muốn giúp đỡ bạn. Hãy tìm hiểu
thêm dưới đây về những gì chúng tôi cung cấp.

Bạn có muốn học hay cải thiện tiếng Anh của bạn không?
Bạn có muốn học tiếng Anh hay cải thiện các kỹ năng tiếng Anh của bạn không? Chúng
tôi cung cấp các lớp tiếng Anh dưới trình độ cao đẳng (các lớp ESL). Trong các lớp này, 
bạn sẽ học và thực hành các kỹ năng nói, nghe, đọc và viết căn bản.

Các lớp học cho những người nhập cư, tị nạn, thường trú nhân và công dân Hoa Kỳ ít 
nhất là 18 tuổi. Các lớp được mở tại Cao Đẳng Highline và các địa điểm khác ngoài 
khuôn viên trường vào buổi sáng, trưa và chiều. Tiền học phí là $25 cho mỗi quý. Hiện 
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có miễn học phí.  

Những học sinh mới sẽ cần phải tham dự một buổi định hướng. Tại buổi định hướng, 
bạn sẽ hoàn tất mẫu đơn  của Highline và làm kiểm tra các kỹ năng tiếng Anh. Bạn cũng 
sẽ đăng ký lớp học. Bạn được xem là học sinh mới nếu bạn mới đến bang Washington 
hay nếu bạn chưa học lớp ESL căn bản trong sáu tháng hay nhiều hơn . 

Nếu bạn có chiếu khán nhập cảnh tạm thời cho việc học, hoạt động kinh doanh hay du lịch 
trong nước Mỹ, bạn không thể tham dự những lớp học này. Hãy xem phần  “Bạn là sinh 
viên nước ngoài hay khách mời” sau đây để biết thêm chi tiết. 

Hãy tìm hiểu thêm: 

abeadmin@highline.edu 
(206) 592-3297
Địa điểm: Khuôn viên chính của Highline, Tòa nhà 19, Phòng 102

Bạn có phải là sinh viên nước ngoài hay khách mời không? 
Nếu bạn là sinh viên nước ngoài hay khách mời, bạn có thể ghi danh cho các khóa học 
khác nhau từ các kỹ năng tiếng Anh tổng quát cho đến học thuật và chuẩn bị thi TOEFL . 
Các lớp được dạy trong khuôn viên trường Highline thông qua Tiếng Anh Quốc Tế 
Kaplan. Tại Kaplan, bạn chọn một chương trình dựa trên thời gian bạn muốn học bao lâu 
, các hoạch định về giáo dục của bạn và nghề nghiệp tương lai. Các lớp học  bắt đầu mỗi 
thứ Hai  và bạn có thể điều chỉnh thời gian của khóa học theo những nhu cầu cụ thể của 
bạn. 

Hãy tìm hiểu thêm: 
Kaplan International English at Highline website 
GPO.Highline@kaplan.com
(206) 592-3740
Địa điểm: Khuôn viên chính của Highline, Tòa nhà 25, Tầng 5

Các kỹ năng tiếng Anh của bạn có cao không?
Bạn có tin rằng các kỹ năng tiếng Anh của bạn đủ cao cho các khóa học với trình độ
tiếng Anh cao đẳng không? Nếu vậy, hãy làm bài kiểm tra xếp lớp COMPASS để biết 
trình độ kỹ năng của bạn. Sau khi làm bài kiểm tra, bạn có thể gặp cố vấn để giúp bạn 
chọn khóa học và/hay chương trình thích hợp với bạn.
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có miễn học phí.

Những học sinh mới sẽ cần phải tham dự một buổi định hướng. Tại buổi định hướng, 
bạn sẽ hoàn tất mẫu đơn của Highline và làm kiểm tra các kỹ năng tiếng Anh. Bạn cũng
sẽ đăng ký lớp học. Bạn được xem là học sinh mới nếu bạn mới đến bang Washington 
hay nếu bạn chưa học lớp ESL căn bản trong sáu tháng hay nhiều hơn .

Nếu bạn có chiếu khán nhập cảnh tạm thời cho việc học, hoạt động kinh doanh hay du lịch
trong nước Mỹ, bạn không thể tham dự những lớp học này. Hãy xem phần “Bạn là sinh 
viên nước ngoài hay khách mời” sau đây để biết thêm chi tiết.

Hãy tìm hiểu thêm:
precollege.highline.edu/ESL
abeadmin@highline.edu
(206) 592-3297
Địa điểm: Khuôn viên chính của Highline, Tòa nhà 19, Phòng 102

Bạn có phải là sinh viên nước ngoài hay khách mời không?
Nếu bạn là sinh viên nước ngoài hay khách mời, bạn có thể ghi danh cho các khóa học 
khác nhau từ các kỹ năng tiếng Anh tổng quát cho đến học thuật và chuẩn bị thi TOEFL . 
Các lớp được dạy trong khuôn viên trường Highline thông qua Tiếng Anh Quốc Tế
Kaplan. Tại Kaplan, bạn chọn một chương trình dựa trên thời gian bạn muốn học bao lâu
, các hoạch định về giáo dục của bạn và nghề nghiệp tương lai. Các lớp học bắt đầu mỗi 
thứ Hai và bạn có thể điều chỉnh thời gian của khóa học theo những nhu cầu cụ thể của 
bạn.

Hãy tìm hiểu thêm:
Kaplan International English at Highline website 
GPO.Highline@kaplan.com 
(206) 592-3740
Địa điểm: Khuôn viên chính của Highline, Tòa nhà 25, Tầng 5

Các kỹ năng tiếng Anh của bạn có cao không?
Bạn có tin rằng các kỹ năng tiếng Anh của bạn đủ cao cho các khóa học với trình độ
tiếng Anh cao đẳng không? Nếu vậy, hãy làm bài kiểm tra xếp lớp COMPASS để biết 
trình độ kỹ năng của bạn. Sau khi làm bài kiểm tra, bạn có thể gặp cố vấn để giúp bạn 
chọn khóa học và/hay chương trình thích hợp với bạn.
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có miễn học phí.

Những học sinh mới sẽ cần phải tham dự một buổi định hướng. Tại buổi định hướng, 
bạn sẽ hoàn tất mẫu đơn của Highline và làm kiểm tra các kỹ năng tiếng Anh. Bạn cũng
sẽ đăng ký lớp học. Bạn được xem là học sinh mới nếu bạn mới đến bang Washington 
hay nếu bạn chưa học lớp ESL căn bản trong sáu tháng hay nhiều hơn .

Nếu bạn có chiếu khán nhập cảnh tạm thời cho việc học, hoạt động kinh doanh hay du lịch
trong nước Mỹ, bạn không thể tham dự những lớp học này. Hãy xem phần “Bạn là sinh 
viên nước ngoài hay khách mời” sau đây để biết thêm chi tiết.

Hãy tìm hiểu thêm:
precollege.highline.edu/ESL
abeadmin@highline.edu
(206) 592-3297
Địa điểm: Khuôn viên chính của Highline, Tòa nhà 19, Phòng 102

Bạn có phải là sinh viên nước ngoài hay khách mời không?
Nếu bạn là sinh viên nước ngoài hay khách mời, bạn có thể ghi danh cho các khóa học 
khác nhau từ các kỹ năng tiếng Anh tổng quát cho đến học thuật và chuẩn bị thi TOEFL . 
Các lớp được dạy trong khuôn viên trường Highline thông qua Tiếng Anh Quốc Tế
Kaplan. Tại Kaplan, bạn chọn một chương trình dựa trên thời gian bạn muốn học bao lâu
, các hoạch định về giáo dục của bạn và nghề nghiệp tương lai. Các lớp học bắt đầu mỗi 
thứ Hai và bạn có thể điều chỉnh thời gian của khóa học theo những nhu cầu cụ thể của 
bạn.

Hãy tìm hiểu thêm:
Kaplan International English at Highline website
GPO.Highline@kaplan.com
(206) 592-3740
Địa điểm: Khuôn viên chính của Highline, Tòa nhà 25, Tầng 5

Các kỹ năng tiếng Anh của bạn có cao không? 
Bạn có tin  rằng các kỹ năng tiếng Anh của bạn đủ cao cho các khóa học với trình độ 
tiếng Anh cao đẳng không? Nếu vậy, hãy làm  bài kiểm tra xếp lớp COMPASS để biết 
trình độ kỹ năng của bạn. Sau khi làm bài kiểm tra, bạn có thể gặp cố vấn để giúp bạn 
chọn khóa học và/hay chương trình thích hợp với bạn. 
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Hãy tìm hiểu thêm: 

testingcenter@highline.edu 
(206) 592-3251 
Địa điểm: Khuôn viên chính của Highline, Tòa nhà 1 

Học tiếng Anh trong khi bắt đầu một doanh nghiệp 
Thông qua chương trình StartZone tại Cao Đẳng Highline, bạn có thể học tiếng Anh 
trong khi thành lập doanh nghiệp của bạn. StartZone cung cấp đào tạo kinh doanh 
miễn phí, tư vấn và hỗ trợ khác cho các cư dân của Phía Nam Quận King. 

Các nhân viên của StartZone là đa văn hóa và đa ngôn ngữ và phản ánh sự đa dạng của 
cộng đồng. Hơn hai phần ba khách hàng của StartZone là người da màu hay người mới 
nhập cư . StartZone có thể giúp bạn thành lập doanh nghiệp có lãi và liên kết tốt với 
kinh tế của địa phương. 

Hãy tìm hiểu thêm: 
startzone.highline.edu 
startzone@highline.edu 
(206) 592-3388
Địa điểm: Khuôn viên chính của Highline, Tòa nhà Campus View
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