
Chương trình liên 
thông Tiếng Anh

Lộ trình học bắt đầu vào tháng 9 năm 2022

Lộ trình học bắt đầu vào tháng 1 năm 2023

Lộ trình học bắt đầu vào tháng 9 năm 2023

Toronto, Canada

Real Institute là đơn vị đi đầu trong lĩnh vực 
giáo dục ngôn ngữ chất lượng cao, cung cấp 
các chương trình ESL cho người học từ các 
xuất thân và nền tảng khác nhau. Sứ mệnh 
của chúng tôi là giúp sinh viên đạt được 
thành công trong học tập và cuộc sống cá 
nhân trong khi xây dựng một lộ trình hướng 
tới một chương trình đại học tại Ryerson 
University.

Các lộ trình của chúng tôi có nhiều thời điểm 
xuất phát khác nhau để sinh viên có thể linh 
hoạt trong lựa chọn thời gian bắt đầu đại học. 
Nếu kế hoạch của sinh viên không khớp với 
các lộ trình học hiển thị ở trên, vui lòng liên 
hệ với chúng tôi.

ryerson.ca/realinstitute/programs/

Đặt một cuộc gặp trực tuyến 
Hẹn một cuộc gặp trực tuyến với chúng tôi để 
tìm câu trả lời cho tất cả thắc mắc của bạn về 
Real Institute, từ các chương trình liên thông 
của chúng tôi đến hỗ trợ chuyển tiếp vào đại 
học và nhiều hơn nữa.

ryerson.ca/realinstitute/connect/

Yêu cầu nhập học
Ứng viên đạt yêu cầu điểm đầu vào của 
chương trình cử nhân mà họ lựa chọn, 
nhưng không đáp ứng yêu cầu trình độ tiếng 
Anh tối thiểu để theo học tại Ryerson.

Truy cập trang web của chúng tôi để biết 
thêm chi tiết về cách nộp hồ sơ:

ryerson.ca/realinstitute/howtoapply/

Chương trình 
Dự bị ESL
-  Tốt nghiệp chương trình này cho phép sinh viên tham 

gia bất kỳ ngành học nào trong số hơn 60 chương 
trình cử nhân của chúng tôi, với tối đa 3 môn học 
được quy đổi sang tín chỉ có giá trị trên bảng điểm đại 
học của họ.

-  Sinh viên được hòa mình vào một môi trường hỗ trợ 
tập trung vào Tiếng Anh Học thuật (EAP) và Tiếng Anh 
Chuyên ngành (ESP) với 25 giờ giảng dạy mỗi tuần.

-  Học phí bao gồm tối đa hai tín chỉ trình độ đại học có 
thể được tính vào chương trình đại học của sinh viên. 
Sinh viên có thể lấy thêm một tín chỉ thứ ba với một 
khoản phụ phí.

Tăng cường Tiếng 
Anh - English Boost 
-  Tốt nghiệp chương trình này cho 

phép sinh viên tham gia bất kỳ ngành 
học nào trong số hơn 60 chương 
trình cử nhân của chúng tôi.

-  Sinh viên sẽ xây dựng các kỹ năng 
đọc, viết, nghe và nói theo lộ trình 
tăng tốc dần (30 giờ giảng dạy mỗi 
tuần).

-  Học phí thấp hơn vì sinh viên không 
có lựa chọn lấy các tín chỉ đại học.

IELTS 5.5
hoặc

Duolingo 90-99

IELTS 5.5
hoặc

Duolingo 90-99

Tháng 1 năm 2022

Tháng 5 năm 2022

Tháng 7 năm 2022

Ngày Bắt đầu Lộ trình

Ngày Bắt đầu Lộ trình Tháng 10   năm 2022
Tháng 1 năm 2023

Tháng 9 năm 2022 Tháng 11 năm 2022

Chương trình Dự bị ESL | 2 kỳ (32 tuần)
32.900$ CAD (bao gồm 2 tín chỉ đại học)

Chương trình Dự bị ESL | 2 kỳ (32 tuần)
32.900$ CAD (bao gồm 2 tín chỉ đại học)

Tiền Dự bị ESL + Chương trình Dự bị ESL | 2 kỳ (40 tuần)
37.499$ CAD (bao gồm 2 tín chỉ đại học)

Tiền Dự bị ESL + Chương trình Dự bị ESL | 2 kỳ (40 tuần)
37.499$ CAD (bao gồm 2 tín chỉ đại học)

Tiền English Boost + English Boost   
(16 tuần)

13.594$ CAD

Tiền English Boost + English Boost (16 tuần)
13.594$ CAD

Chương trình Dự bị ESL | 1 kỳ (16 tuần)
16.900$ CAD (bao gồm 1 tín chỉ đại học)

English Boost     
(8 tuần) 

8.995$ CAD

English Boost (8 
tuần)

8.995$ CAD
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Chúng tôi đang đổi tên
Vào tháng 8 năm 2021, nhà trường thông báo rằng họ sẽ 
bắt đầu quá trình đổi tên để hoà giải quá khứ để lại bởi 
Egerton Ryerson và xây dựng một tương lai toàn diện hơn. 
Hãy cùng chúng tôi kiến tạo chương tiếp theo.

Điểm Thi
IELTS 5.0

hoặc
Duolingo 80-89

Chương trình Dự bị ESL | 1 kỳ
(16 tuần)

16.900$ CAD (bao gồm 1 tín chỉ đại học)

Chương trình Dự bị ESL | 1 kỳ
(16 tuần)

16.900$ CAD (bao gồm 1 tín chỉ đại học)

Chương trình Dự bị ESL | 2 kỳ (32 tuần)
32.900$ CAD (bao gồm 2 tín chỉ đại học)

Bạn có thắc mắc?  
realinstitute@ryerson.ca

Theo dõi chúng tôi 
@RURealInstitute

          

IELTS 6.0
hoặc

Duolingo 100-114

Điểm Thi
IELTS 5.0

hoặc
Duolingo 80-89

IELTS 6.0
hoặc

Duolingo 100-114

Điểm Thi

IELTS 4.5
hoặc

Duolingo 65-79

IELTS 5.0
hoặc

Duolingo 80-89

Tháng 5 năm 2022 Tháng 7 năm 2022

Ngày Bắt đầu Lộ trình
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Tiền English Boost + English Boost   
(16 tuần)

13.594$ CAD

http://ryerson.ca/realinstitute/programs/
http://ryerson.ca/realinstitute/connect/
http://ryerson.ca/realinstitute/howtoapply/
https://www.ryerson.ca/realinstitute/programs/esl-foundation-program/
https://www.ryerson.ca/realinstitute/programs/esl-foundation-program/
https://www.ryerson.ca/realinstitute/programs/pre-esl-foundation-program/
https://www.ryerson.ca/realinstitute/programs/pre-esl-foundation-program/
https://www.ryerson.ca/realinstitute/programs/pre-english-boost/
https://www.ryerson.ca/realinstitute/programs/pre-english-boost/
https://www.ryerson.ca/realinstitute/programs/esl-foundation-program/
https://www.ryerson.ca/realinstitute/programs/english-boost/
https://www.ryerson.ca/realinstitute/programs/english-boost/
https://www.ryerson.ca/
https://www.ryerson.ca/realinstitute/programs/esl-foundation-program/
https://www.ryerson.ca/realinstitute/programs/esl-foundation-program/
https://www.ryerson.ca/realinstitute/programs/esl-foundation-program/
mailto:realinstitute%40ryerson.ca?subject=Hello%21%20I%20am%20interested%20in%20learning%20more%20about%20the%20Real%20Institute
https://www.facebook.com/RURealInstitute/
https://twitter.com/rurealinstitute?lang=en
https://www.instagram.com/rurealinstitute/?hl=en
https://www.ryerson.ca/realinstitute/
https://www.ryerson.ca/realinstitute/programs/pre-english-boost/

