
Giới thiệu về NESE
MỘT TRƯỜNG ĐƯỢC CÔNG NHẬN XUẤT SẮC



Một Cơ Hội Tuyệt Vời để 
Học Tiếng Anh®
 ♦ Cam kết đảm bảo sự xuất sắc trong lớp học

 ♦ Cung cấp một chương trình học thử thách và kích thích

 ♦ Sự công nhận rằng mỗi học viên đến NESE với những khả năng, nhu cầu, và mục 
tiêu riêng, tất cả đều rất quan trọng cho sự thành công của học viên

 ♦ Hiểu được tầm quan trọng của một môi trường học tập nồng ấm và hỗ trợ

 ♦ Tin tưởng vào khả năng thành công của từng học viên

 ♦ Đánh giá cao sức mạnh và giá trị của sự tử tế và tình thương

 ♦ Nhận thức rằng việc học tiếng sẽ không hoàn chỉnh nếu không có sự hiểu biết về 
nền văn hóa mà ngôn ngữ đó được sử dụng trong đó

 ♦ Cam kết tạo ra cơ hội hoàn hảo để học tiếng Anh

TRIẾT LÝ

years



Các Giải Thưởng & Ghi NhậnBan giám hiệu trường 
NESE gồm có các chuyên 
gia thành công trong các 
lĩnh vực giáo dục, nghệ 
thuật, thương mại và 
khoa học. Là các cố vấn 
của NESE, họ chỉ đạo, 
cung cấp chuyên môn và 
kinh nghiệm chung của 
mình để góp phần đảm 
bảo sự thành công của 
NESE.

 ♦ Mr. Robert Bier, MBA 
Harvard Graduate School of Business

 ♦ Mr. Brian Buckley, Ed.M. 
Harvard Graduate School of Education

 ♦ Ms. Hye-Jin Choi, M. Arch. 
Yale Graduate School of Architecture

 ♦ Mr. Julio C. S. Dimer, B.A. 
Unisinos - School of Social Communication

 ♦ Ms. Susan B. J. Dobson, Ed.M. 
Harvard Graduate School of Education

 ♦ Mr. Richard Downing, A.B. 
Harvard University,  Faculty of Arts and Sciences

 ♦ Mr. Jeff François, Ed.M. 
Harvard Graduate School of Education

 ♦ Mr. Mark S. Gurecki, Ed.M. 
Harvard Graduate School of Education

 ♦ Ms. Martha M. Hall, Ed.M. 
Harvard Graduate School of Education

 ♦ Mr. Todd Hannig, M.A. 
Teachers College, Columbia University

 ♦ Mr. John Hartman, M.Ed. 
Boston University School of Education 
Harvard University, Apprentice Teacher Program

 ♦ Dr. Christian Hollenberg, Ph.D. 
University of Bonn 
MBA; Harvard Graduate School of Business

 ♦ Mr. Panos Philandrinos, A.B. 
Harvard University, Faculty of Arts and Sciences

 ♦ Mr. Edward B. Quigley, Ed.M. 
Harvard Graduate School of Education

 ♦ Dr. Ian B. Shine, M.D. 
Cambridge University

 ♦ Mr. Thomas A. S. Shine, M. Arch. 
Yale Graduate School of Architecture

 ♦ Ms. Frances Tsakonas, CAS 
Harvard Graduate School of Education

 ♦ 2015 [Đại Học Harvard]  
Nhân Viên Được Trao Giải Danh Dự của Đại Học Harvard, giải 
“Harvard Hero”

 ♦ 2014 [Viện Boston Globe & The Commonwealth Institute] 
#11 trong 100 Tổ Chức Hàng Đầu Do Phụ Nữ Lãnh Đạo tại 
Massachusetts

 ♦ 2012 [ACCET]  
Chứng Nhận Mới – Điểm Hoàn Hảo

 ♦ 2011 [Tạp Chí Veja] [Viagem e Turismo Magazine]  
5 Trường Anh Ngữ Toàn Cầu Hàng Đầu - Toàn Thế Giới

 ♦ 2010 [Tạp Chí Veja] [Viagem e Turismo Magazine]  
5 Trường Anh Ngữ Toàn Cầu Hàng Đầu - Toàn Thế Giới

 ♦ 2010 [Trung Tâm Ngoại Giao Công Dân Hoa Kỳ]  
10 Chương Trình Xuất Sắc Nhất

 ♦ 2002 [MATSOL]  
Giải Thưởng Điều Kiện Làm Việc Xuất Sắc

 ♦ 2001 [Tạp Chí Language Travel] (tháng 4 & tháng 8) 
Trường Được Đề Nghị – Hoa Kỳ

 ♦ 2000 [Tạp Chí Language Travel] 
Trường Được Đề Nghị – Hoa Kỳ

 ♦ 1999 [Tạp Chí Language Travel] 
Trường Được Đề Nghị – Hoa Kỳ

 ♦ 1996 [Exame]  
Khóa Anh Ngữ Tốt Nhất cho Các Nhà Điều Hành – Toàn Cầu

 ♦ 1995 [Exame]  
Một Trong 4 Trường Được Yêu Cầu – Hoa Kỳ 

 ♦ 1993 [Tạp Chí Language Travel] 
Trường Được Đề Nghị – Hoa Kỳ

NESE có chứng nhận của ACCET và duy trì liên kết chuyên môn với TESOL, MATSOL, NAFSA, English USA, IIE, và Southern Law 
Poverty Center. Ngoài ra, NESE đã được công nhận bởi Bildungsurlaub tại Đức và Saudi Arabian Cultural Mission, cùng với các cơ 
quan chính phủ khác.

Ảnh của Rose Lincoln

BAN CỐ VẤN



Phương án độc đáo của NESE dựa trên kết quả nghiên cứu giáo 
dục, kết quả phân tích mà nhà sáng lập (kiêm chủ tịch hiện) 
của NESE đã tiến hành trong thời gian hoàn thành chương trình 
cao học tại Trường Cao Học Sư Phạm Đại Học Harvard. Kết quả 
nghiên cứu của bà về môi trường trường học và lớp học hiệu 
quả giúp bà sáng lập trường NESE, một ngôi trường định hướng 

Một Trường Học Do Các Nhà Giáo Dục Sáng 
Lập & Quản Lý

Anna Shine, Ed.M.,  
Đại Học Harvard

Nhà Sáng Lập & Chủ Tịch NESE

Martha Hall, Ed.M.,  
Đại Học Harvard

Giám Đốc của NESE

Ashim Shanker, Ed.M.,  
Đại Học Harvard

Giám Đốc Học Thuật của NESE

bằng cam kết đảm bảo hoạt động xuất sắc trong lớp học, sự 
tôn trọng của nó đối với tất cả mọi người, niềm tin của nó vào 
khả năng thành công của mỗi học viên, và sự công nhận rằng 
các nhu cầu và mục tiêu cụ thể của mỗi học viên đóng vai trò 
rất quan trọng đối với sự thành công của học viên. 

Ảnh của Rose Lincoln

CÁC NHÀ GIÁO DỤC



PHƯƠNG PHÁP

Những ngôi trường tốt giúp cho học viên, cho dù năng lực học tập của 
họ là gì, đạt được thành tích cao nhất. Những ngôi trường tốt cũng 
khuyến khích tất cả học viên phát triển ưu điểm của mình. Như thế, 
ngoài việc NESE chú trọng cung cấp các khóa học có chất lượng cao 
nhất và các giáo viên có chuyên môn cao nhất, chúng tôi tin rằng để 
thực sự hiểu được và giúp mọi học viên đạt được mục tiêu của mình, 
chúng tôi phải cố gắng hơn.

Vì lý do này, NESE đã phát triển Phương Pháp Tiếp Thu Ngôn Ngữ Cá 
Nhân Hóa của NESE, một hệ thống công nhận mỗi học viên là một cá 
nhân, có cách học, nhu cầu và mục tiêu riêng.

Bất kể trình độ, văn hóa, tuổi tác, hay nhu cầu riêng của học viên là gì, 
Phương Pháp Tiếp Thu Ngôn Ngữ Cá Nhân Hóa của NESE cung cấp sự 
hỗ trợ mà từng học viên cần để học tiếng Anh và hiểu được văn hóa Mỹ 
nhanh chóng và hiệu quả nhất có thể. 

Phương Pháp Tiếp Thu Ngôn Ngữ Cá Nhân 
Hóa của NESE

"NESE cung cấp một sự kết hợp hiệu quả nhất trong một hệ thống giáo dục hiệu quả: giáo viên tận tâm, có kiến thức xuất sắc và 
đội ngũ quản lý có mục tiêu chính là giúp bạn."

Alex Sandro Dos Santos Bastos | Chuyên Viên CNTT, Brazil

4 bước tạo thành phương pháp này: 

 ♦ Đánh Giá Kỹ Năng NESE
 ♦ Tốc Độ Cá Nhân Hóa
 ♦ Tư Vấn Cởi Mở
 ♦ Tái Đánh Giá Trình Độ Liên Tục

ĐỂ TÌM HIỂU THÊM, 
VUI LÒNG TRUY CẬP: WWW.NESE.EDU



TRƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY

Chương Trình Học của NESE "Các giáo viên và ban quản lý rất tốt và kiên nhẫn. Không có lý do gì phải cảm thấy lo lắng tại NESE vì họ rất nồng hậu và chào  
đón bạn".

Ece Gundogan | Học Viên Kỹ Thuật Dân Dụng, Thổ Nhĩ Kỳ
Các Khóa Tự Chọn(1) & Các Khóa Ngoài Giờ(2)

Ngoài các lớp học thuật của chúng tôi, học viên còn có thể 
chọn Các Khóa Tự Chọn và Ngoài Giờ, gồm có Luyện Thi TOEFL® 
Chuyên Sâu, Tiếng Anh Thương Mại, Tiếng Anh Thương Mại 
Dành Cho Chuyên Gia, Tiếng Anh Pháp Lý, Phát Âm, Luyện 
Thi Đại Học, và Giao Tiếp Trong Công Việc. Học viên có thể kết 
hợp các khóa tự chọn với các khóa học thuật tổng quát để lập 
ra một chương trình đáp ứng tốt nhất nhu cầu của mình. Học 
viên trình độ cao cấp cũng có thể theo học các khóa trong lĩnh 
vực quan tâm cụ thể của mình tại trường Harvard Extension 
School(2) và các trường cao đẳng trong khu vực.

Các Khóa Tiếng Anh Học Thuật

Tất cả học viên NESE có thể theo học các khóa Tiếng Anh Học 
Thuật là Ngữ Pháp & Thành Ngữ, Hội Thoại & Nghe, và Đọc & 
Viết. Mỗi khóa học này gồm có 10 trình độ, và học viên thường 
hoàn thành một trình độ mỗi tháng. Như thế, học viên nào đến 
NESE với kiến thức tối thiểu hoặc không biết gì về tiếng Anh có 
thể mong đợi hoàn thành toàn bộ chương trình học 10 trình độ 
của NESE trong vòng 10 tháng. Học viên nào hoàn thành Trình 
Độ 10 sẽ đạt được trình độ thành thạo cho phép họ sử dụng 
tiếng Anh thành công trong các môi trường chuyên môn và học 
thuật đa dạng.

Trình độ

Các khóa học 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Luyện Thi TOEFL® Chuyên Sâu

Tiếng Anh Thương Mại

Tiếng Anh Thương Mại Dành Cho Chuyên Gia

Tiếng Anh Pháp Lý

Luyện Thi Đại Học

Giao Tiếp Trong Môi Trường Làm Việc

Thi Institutional TOEFL®

Phát âm

Học Tiếng Anh Có Máy Tính Hỗ Trợ

Từ vựng

Đọc & Viết

Hội Thoại & Nghe

Ngữ Pháp & Thành Ngữ

(1)Các Khóa Tự Chọn - miễn phí. (2)Các Khóa Ngoài Giờ - áp dụng phí bổ sung.

ĐỂ TÌM HIỂU THÊM, 
VUI LÒNG TRUY CẬP: WWW.NESE.EDU



Vì NESE hiểu được những khó khăn đặc biệt, cả về ngôn ngữ lẫn thực 
tế, mà các chuyên gia đối mặt khi theo học một khóa học ở nước ngoài, 
nhà trường cung cấp một cơ cấu riêng để đáp ứng nhu cầu của họ. Các 
lớp học, các dạng giáo viên, hoạt động, chỗ ở, phòng máy tính, và các 
khu vực sảnh đều được thiết kế riêng để đáp ứng cách học, thời gian 
hạn chế và nhu cầu thực tế của các chuyên gia. Ngoài ra, NESE còn có 
lịch học đa dạng để đáp ứng tốt nhất mục tiêu của chuyên gia:

 ♦ Theo học Chương Trình Chuyên Sâu và Bán Chuyên Sâu thường xuyên 
của chúng tôi

 ♦ Theo học các khóa chuyên ngành của NESE chẳng hạn như Tiếng Anh 
Thương Mại, Tiếng Anh Pháp Lý, và Luyện Thi TOEFL®

 ♦ Được giảng dạy cá nhân

 ♦ Tham dự các bài giảng nhóm đặc biệt

 ♦ Theo học bất kỳ sự kết hợp nào giữa các cách bên trên

Các Chương Trình Dành Cho Chuyên Gia "Tôi nói với bạn rằng nếu bạn muốn học tiếng Anh, bạn nên học tại NESE. Bạn sẽ có được những gì mình muốn."

Heinz Hawreliuk | Doanh Nhân, Đức

HỌC THUẬT

ĐỂ TÌM HIỂU THÊM, 
VUI LÒNG TRUY CẬP: WWW.NESE.EDU



"Tôi đã giới thiệu và sẽ tiếp tục giới thiệu NESE với bất kỳ học viên nào muốn có trải nghiệm học tiếng Anh tuyệt vời!"

Bander Alnogaithan | Luật Sư, Saudi Arabia

Vì có nhiều học viên của chúng tôi nóng lòng được học đại học, cao 
đẳng hay trường dành cho học viên đã tốt nghiệp ở Hoa Kỳ, NESE đặc 
biệt chú trọng cung cấp cho học viên những kỹ năng và sự hướng dẫn 
họ cần để đạt được các mục tiêu giáo dục của mình. Ngoài khóa Luyện 
Thi TOEFL® tự chọn và khóa Luyện Thi Đại Học Ngoài Giờ, NESE còn tổ 
chức thi Institutional TOEFL®cho học viên trình độ cao cấp hàng tháng, 
và cung cấp đầy đủ các dịch vụ bổ sung để giúp sinh viên đại học triển 
vọng thông qua chương trình NUPS.

Các Chương Trình Dành Cho Học Viên

HỌC THUẬT

ĐỂ TÌM HIỂU THÊM, 
VUI LÒNG TRUY CẬP: WWW.NESE.EDU



Dịch Vụ Xếp Lớp Đại Học NESE (NUPS)
NESE cung cấp Các Dịch Vụ Xếp Lớp Đại Học (NUPS) cho học viên NESE 
nào có kế hoạch học tại các Trường Cao Đẳng và Đại Học Hoa Kỳ.

Mục tiêu của chương trình NUPS là đảm bảo rằng nhu cầu và khả năng 
cá nhân của bạn phù hợp với yêu cầu của trường bạn chọn và đảm bảo 
rằng bạn có được sự hỗ trợ, giúp đỡ và hướng dẫn trong toàn bộ quy 
trình đăng ký. 

Số năm kinh nghiệm của NESE trong lĩnh vực tư vấn đại học đảm bảo 
rằng bạn sẽ đăng ký - và được tuyển - vào một chương trình mình chọn 
dễ dàng hơn. Các dịch vụ (NUPS) của NESE và các hội thảo, khóa học 
và chương trình đa dạng được tổ chức tại NESE, đã giúp học viên NESE 
tiếp tục học tại nhiều trường đại học trong khu vực. 

"NESE là trường tốt nhất trong các trường tốt nhất!!! Nếu bạn muốn học tiếng Anh và đăng ký vào các chương trình cao học hoặc 
đại học tại một trường đại học, NESE mang lại cho bạn cơ hội tốt để thực hiện việc đó!"

Gulnara Ilyassova | Luật sư, Kazakhstan

NUPS

ĐỂ TÌM HIỂU THÊM, 
VUI LÒNG TRUY CẬP: WWW.NESE.EDU



CAMBRIDGE

BOSTON

NESE

M.I.T.

Harvard University
Logan

International
Airport

ĐỊA ĐIỂM

Một Môi Trường Phát Huy Tối Đa Quy Trình 
Học Tập

"Học viên tại NESE dễ dàng tham gia một số dự kiện của các trường Đại Học gần đó vì nó có địa điểm thuận tiện trong Quảng 
Trường Harvard."

Eva Du | Bác Sĩ Da Liễu, Trung Quốc

Quảng Trường Harvard: 
Chi Nhánh của Chúng Tôi

NESE nằm trong Quảng Trường Harvard 
ở Cambridge, kế bên Đại Học Harvard, 
chỉ cách Sông Charles vài phút đi bộ.

Quảng Trường Harvard là điểm trung 
tâm hoạt động sinh viên và là một trong 
những trung tâm sinh viên thú vị và năng 
động nhất tại Hoa Kỳ. "Quảng Trường" 
này, phù hợp lý tưởng với nhu cầu và giải 
trí của học viên, bao quanh bởi các quán 
ăn, nhà hàng, cửa hàng sách, và cửa 
hàng quần áo. Giảng đường đại học chỉ 
cách vài bước, rạp chiếu phim cổ điển và 
đương đại ngay bên kia đường, sân khấu 
và hòa nhạc ngay sát bên, và âm nhạc 
trình diễn trên phố và trong công viên. 

Cho dù sở thích của bạn là gì, bạn cũng 
có thể theo đuổi chúng tại Quảng Trường 
Harvard.

Cambridge: Một Thành Phố Đại Học 
Thú Vị

Thành phố Cambridge là quê hương 
của Đại Học Harvard và MIT (Viện Công 
Nghệ Massachusetts), hai trường đại học 
tốt nhất thế giới, và là một trong những 
trung tâm nổi bật nhất của Mỹ dành cho 
sinh viên và chuyên gia. 

Trong năm học (từ tháng 9 đến tháng 5), 
có hơn 300.000 sinh viên trong khu vực 
này.  

Có ít nơi khác tại Hoa Kỳ cung cấp cho 
sinh viên một sự kết hợp thú vị như vậy 
về văn hóa, truyền thống, và lịch sử - và 
giáo viên tiếng Anh - trong một môi 
trường năng động, hiện đại.

Boston: Trung Tâm Học Thuật và Văn 
Hóa của New England

Tại Boston, bạn sẽ khám phá những viện 
bảo tàng lớn và các chương trình biểu 
diễn nghệ thuật ngoài trời, các công viên 
yên tĩnh và cuộc sống về đêm, các dàn 
nhạc đẳng cấp thế giới và các ban nhạc 
jazz ứng tác, các danh thắng lịch sử và 
các công ty công nghệ cao tiên phong. 
Bạn cũng sẽ có cơ hội tham dự một số 
bài giảng, xem phim, hòa nhạc, kịch, 
và các sự kiện thể thao được tài trợ bởi 
nhiều trường cao đẳng và đại học trong 
thành phố. Cuối cùng, bạn sẽ không thể 
bỏ qua nhiều món ngon của Boston.

Chắc chắn là bạn sẽ thích môi trường 
học tập này, nó kết hợp sự tôn trọng quá 
khứ với sự say mê hiện tại và tầm nhìn 
tương lai.

ĐỂ TÌM HIỂU THÊM, 
VUI LÒNG TRUY CẬP: WWW.NESE.EDU



CHỖ Ở

NESE công nhận rằng nhu cầu khác nhau của học viên đòi hỏi 
những lựa chọn nhà ở khác nhau. NESE cũng công nhận rằng 
nếu học viên không cảm thấy thoải mái với chỗ ở của mình, 
học viên sẽ không thể tập trung tốt trong lớp. Do đó, chúng 
tôi rất chú ý đến lựa chọn chỗ ở của học viên. Do đó, NESE có 
chương trình nhà trợ Mỹ (tất cả đều có phòng đơn, bao gồm ăn 
sáng & tối), ký túc xá riêng dành cho các chuyên gia và sinh viên 
(mỗi ký túc xá có lựa chọn phòng đơn hoặc đôi, bao gồm bữa 
sáng & tối).

Tất cả những lựa chọn này đều được thiết kế đáp ứng các tiêu 
chuẩn cao của NESE đồng thời đảm bảo sự thoải mái và tiện 
nghi cho học viên khi xa nhà. Giống như địa điểm lý tưởng của 
NESE, tất cả lựa chọn chỗ ở của NESE đều nằm ở vị trí tiện lợi 
trong các khu hấp dẫn, trung tâm, gần giao thông công cộng và 
các điểm thu hút chính của Boston.

NESE thực hiện mọi bố trí chỗ ở TRƯỚC KHI học viên rời khỏi 
quê nhà. Điều này có nghĩa là họ có thể đến sớm và đi thẳng từ 
sân bay đến chỗ ở. Sau đó, vào ngày đăng ký, họ đã biết rõ hơn 
về khu vực Boston, và cảm thấy thoải mái ngay ngày đầu tiên 
có mặt tại NESE.

Các Dạng Chỗ ở Khác Nhau Dành Cho Các 
Dạng Học Viên Khác Nhau

"Tại NESE tôi đã kết bạn không chỉ trong số các học viên, mà còn kết bạn với nhân viên. Những con người thú vị này giúp tôi cảm 
thấy được chào đón, và giúp tôi hạnh phúc mỗi ngày!"

Alice Macedo | Học Viên, Brazil
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CUỘC SỐNG TẠI NESE

Tại NESE, chúng tôi khuyến khích bạn khám phá những địa điểm mới, 
gặp gỡ những con người lớn, và thử những điều mới mẻ. Các hoạt động 
ngoại khóa của NESE gồm có chương trình xem phim hàng tuần, các 
hoạt động câu lạc bộ (chẳng hạn như "Câu Lạc Bộ Thảo Luận Mở" phổ 
biến nhất của NESE), chương trình Đối Tác Ngôn Ngữ của NESE, và các 
chuyến tham quan các viện bảo tàng, sân khấu và các sự kiện thể thao 
của Boston, cũng như các chuyến dã ngoại đến những địa điểm lịch 
sử, các trường đại học và các tổ chức địa phương nổi tiếng trong khu 
vực. NESE cũng thường xuyên tổ chức các chuyến tham quan New York, 
Thác Niagara, và các địa điểm nổi tiếng khác.

Bắt Đầu Trải Nghiệm Văn Hóa Mỹ "Học tiếng Anh tại NESE là một trong những trải nghiệm chuyên môn, học thuật và cá nhân hay nhất tôi từng có."

Karem Ivette Lora Kesie | Luật Sư, Colombia
 ♦ Các Câu Lạc Bộ Dành Cho Học Viên & Chuyên Gia

 ♦ Chương Trình Diễn Giả Khách Mời

 ♦ Chương Trình Đối Tác Ngôn Ngữ

 ♦ Các Chuyến Tham Quan Ban Ngày & Cuối Tuần của 
NESE

 ♦ Tham Gia Câu Lạc Bộ Sức Khỏe
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