የእንግሊዘኛ ቋንቋ ፕሮግራሞች፡ በጨረፍታ...
አጠቃላይ እንግሊዘኛ
የጀማሪ ንግሊዘኛ
የቋንቋ ትምህርት

የሙያ እንግሊዘኛ

ለትምህርታዊ ጉዳዮች የሚሆን እንግለዘኛ

የአዋቂ ትምህርት

ለሙያ እና ለዲግሪ ፈላጊ
ተማሪዎች

የጠለቀ እንግሊዘኛ

የትምህርታዊ የእንግሊዘኛ
ቋንቋ ጥናት

ትኩረት

የአጭር ጊዜ ጥናት

ዲግሪ ፈላጊ ተማሪዎች

ጀማሪ - መካከለኛ

የሚሰጡ ደረጃዎች

ከፍ ያለ ጀማሪ - ከፍ ያለ
መካከለኛ

መካከለኛ - ጠለቀ

ያለ-ክሬዲት

ያለ-ክሬዲት

በክሬዲት/ያለ-ክሬዲት

ያለ-ክሬዲት

ክሬዲት

በከፊል-ሰአት

በሙሉ-ሰአት

በከፊል-ሰአት/በሙሉሰአት

በሙሉ-ሰአት

15 ሳምንቶች
(ሴሚስተር)

30 ሳምንቶች
(2 ሴሚስተር)

የተርም ርዝመት

7 ሳምንቶች (ተርም)

15 ሳምንቶች
(ሴሚስተር)

4

6

ሰአቶች በሳምንት

20

6

ቀን, ምሽት, በሳምንት ማብቂያ (ቅዳሜ
እና እሁድ)

ቀን እና ምሽት

የጊዜ ሰሌዳ

ቀን*

ቀን, ምሽት, በሳምንት ማብቂያ (ቅዳሜ
እና እሁድ)

$389/በሴሚስተር

ነጻ***

ክፍያ

$1,115/ተርም

In-state: $1,320/6 cr
Out-of-state: $2,556/6 cr

የለም

አልተጠቀሰም

የገንዘብ እርዳታ አለ?

የለም

አዎ**

የለም

የለም

ለF-1 ቪዛ ስፖንሰርሺፕ?

አዎ

አዎ

ጀማሪ - መካከለኛ

የተማሪዎን የሙሉ-ሰአት ወይም
የከፊል-ሰአት ጊዜ ሰሌዳ 6 ክሬዲት

* የጠለቀ የሳምንት መጨረሻ አማራጭ በእንግለዘኛ ጥናት በኤዩ ጥንዶች (English Study for Au Pairs) አማካኝነት ብቻ ነው - ለተጨማሪ መረጃ ይህንን ይመልከቱ
bhcc.edu/ce/englishstudyforaupairs
** ስለየገንዘብ እርዳታ ተገቢነት እና ማብቂያ ጊዜ ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት የተማሪ ማእከሉን (Student Central) (StudentCentral@bhcc.edu) ***የተገቢነት መስፈርቶችን ማሟላት ይኖርቦታል

የአዋቂ ትምህርት፣ የጀማሪ እንግሊዘኛ የቋንቋ ትምህርት፣ የጠለቀ
እንግሊዘኛ እና ትምህርታዊ ኢ.ኤል.ኤል (ELL) ሁሉም የዲግሪ ወይም
ሰርቲፊኬት ፕሮግራሞች መንገዶች ናቸው፡፡
ለተጨማሪ መረጃ ይህንን ይጎብኙ www.bhcc.edu/academics/englishlanguagelearningprograms
የጀማሪ የእንግሊዘኛ ቋንቋ ትምህርት (BELL) ያለ-ክሬደት
የጀማሪ የእንግሊዘኛ ቋንቋ ትምህርት የከፊል-ሰአት ፕሮግራም ሲሆን
ከጀማሪ እስከ መካከለኛ ላሉ እና በበንከር ሂል (Bunker Hill) ሰርቲፊኬት
ወይም ዲግሪ ማግኘት ለሚፈልጉ፣ በስራቸው ለማደግ ለሚፈልጉ ወይም
የእንግለዘኛ ክህሎታቸውን ማሳደግ ለሚፈልጉ ተማሪዎች ይሆናል፡፡

የአዋቂ ትምህርት (AE) ያለ-ክሬደት
የአዋቂ ትምህርት የቋንቋ አገልግሎቶችን ማለትም የነጻ የእንግሊዘኛ
ቋንቋ እና ኤች.አይ.ሴት (HiSET) ክላሶችን የእንግሊዘኛ ቋንቋቸውን
ለስራ፣ ትምህርት ወይም የግል ግባቸው ማሳካት ለሚፈልጉ ያቀርባል፡፡

የጠለቀ እንግሊዘኛ (IE) ያለ-ክሬደት
የጠለቀ እንግሊዘኛ የሙሉ ሰአት ፕሮግራም ሲሆን በአጭር ጊዜ ቋንቋው
ላይ ለመላቅ ለሚፈልጉ ተማሪዎች ይሆናል፡፡ አይ.ኢ (IE) ማንበብን፣
መጻፍን፣ መስማትን፣ መናገርን እና ሰዋሰውን በማስተማር ተማሪዎችን
በጥናታቸው እንዲልቁና ለተሻለ ስራ እንዲዘጋጁ ያደርጋቸዋል፡፡ ይህ
ፕሮግራም ለF-1 ቪዛ የሚፈለገውን በሳምንት የ20 ሰአት ጥናት ያሟላል፡፡

የትምህርታዊ የእንግሊዘኛ ቋንቋ ትምህርት (AELL)
ክሬዲት
AELL ገጽታን መሰረት ያደረጉ ኮርሶችን ከመካከለኛ እስከ ከፍተኛ
ደረጃ ላሉ ዲግሪ-ፈላጊ ተማሪዎች ያቀርባል፡፡ ፕሮግራሙን
በተሳካ ሁኔታ የሚያጠናቅቁ ተማሪዎች ለአጠቃላይ ትምህርት
መስፈረቶች የሚፈለጉ 6 ክሬዲቶችን ስለእውነተኛው አለም
ጽሁፎች እና ሳቢ ርእሶች በማንበብ፣ በመጻፍ፣ እና በመናገር
ያገኛሉ፡፡

