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Niên Học 2015-2016  
 

 
 

! Achieve Success  
Môn học Đọc, toán, ngôn ngữ 

Cấp lớp Mẫu giáo – lớp 12 

Phục vụ học sinh Thu nhập thấp, nhập cư, học tiếng Anh, giáo dục đặc 

biệt, giáo dục phổ thông 

Số học sinh Mỗi quận:  tối đa 250, tối thiểu 3 

Khu vực phục vụ Toàn tiểu bang 

Giờ phục vụ Trước/sau giờ học ở trường, cuối tuần, mùa hè 
Tỉ lệ giáo viên/học sinh 1:1 

Hình thức giảng dạy Đối mặt 
Chi phí cho mỗi buổi $60/giờ 

Liên lạc Kyle Gaddie, M.Ed. 

Địa chỉ 5001 1st Ave. SE #105-266 Cedar Rapids, IA 52402 

Điện thoại 800-732-3084 

E-mail successachieve@yahoo.com  

 

1 to 1 Tutoring   
Môn học Đọc, toán 

Cấp lớp Mẫu giáo – lớp 12 

Phục vụ học sinh 1000 

Số học sinh 450 

Khu vực phục vụ Toàn tiểu bang 

Giờ phục vụ Trước/sau giờ học ở trường 
Tỉ lệ giáo viên/học sinh 1:4 

Hình thức giảng dạy Đối mặt 
Chi phí cho mỗi buổi $65 

Liên lạc Melissa Hawthorne 

Địa chỉ 2901 Magnolia Drive 
Bettendorf, Iowa 52722 

Điện thoại Phone-563.370.2669 

E-mail melissa@1to1tutoring.com 

 

123 Math & Reading   
Môn học Đọc, toán, ngôn ngữ 

Cấp lớp Mẫu giáo – lớp 12 

Phục vụ học sinh Thu nhập thấp, nhập cư, giáo dục phổ thông 

Số học sinh 5000 

Khu vực phục vụ Toàn tiểu bang 

Giờ phục vụ Trước/sau giờ học ở trường, cuối tuần, mùa hè 
Tỉ lệ giáo viên/học sinh 1:1 

Hình thức giảng dạy Trên mạng 
Chi phí cho mỗi buổi $60 

Liên lạc 123 Math & Reading 

Địa chỉ 8721 Santa Monica #1445 Los Angeles, CA 90069 

Điện thoại 800-634-3803 

E-mail 123mathreading@gmail.com  

 

A+ In Home Tutoring   
Môn học Đọc, toán 

Cấp lớp Mẫu giáo – lớp 12 

Phục vụ học sinh Thu nhập thấp, nhập cư, học tiếng Anh, giáo dục đặc 
biệt, giáo dục phổ thông 

Số học sinh 500 

Khu vực phục vụ Toàn tiểu bang 

Giờ phục vụ Trước/sau giờ học ở trường, cuối tuần, mùa hè 
Tỉ lệ giáo viên/học sinh 1:1 

Hình thức giảng dạy Đối mặt 
Chi phí cho mỗi buổi $60 

Liên lạc Tony Martinez 

Địa chỉ PO Box 364 Placida, FL  33946 

Điện thoại 888-540-5556 

E-mail ses@aplusinhometutoring.org  

 

 

 

 

 

 

 

 

Academic Tutoring Service   
Môn học Anh ngữ, ngôn ngữ, toán 

Cấp lớp Mẫu giáo – lớp 12 

Phục vụ học sinh  

Số học sinh 2500 

Khu vực phục vụ Toàn tiểu bang 

Giờ phục vụ Sau giờ học ở trường, cuối tuần, mùa hè 
Tỉ lệ giáo viên/học sinh 1:1 hoặc 1:5 

Hình thức giảng dạy  
Chi phí cho mỗi buổi  

Liên lạc Carey Chrisman 

Địa chỉ 2550 Corporate Pl. C108 Monterey Park, CA 91754 

Điện thoại 800-293-3091 

E-mail academictutoringservice@gmail.com  

 

Achieve HighPoints   
Môn học Toán 

Cấp lớp Lớp 2  – lớp 12 

Phục vụ học sinh 68 

Số học sinh 600 

Khu vực phục vụ Toàn tiểu bang 

Giờ phục vụ Trước/sau giờ học ở trường, cuối tuần, mùa hè 
Tỉ lệ giáo viên/học sinh 1:1 or 1:5 

Hình thức giảng dạy Trên mạng tại nhà 
Chi phí cho mỗi buổi $65 mỗi tiếng 

Liên lạc Devina Singh 

Địa chỉ 4375 River Green Pkwy. #200 Duluth, GA 30096 

Điện thoại 770-623-6969 

E-mail sesia@achieveses.com  

 

Arrowhead Online  
Môn học Đọc, toán 

Cấp lớp Mẫu giáo – lớp 12 

Phục vụ học sinh Thu nhập thấp, nhập cư, học tiếng Anh, giáo dục đặc 

biệt, giáo dục phổ thông 

Số học sinh Không giới hạn 

Khu vực phục vụ Toàn tiểu bang 

Giờ phục vụ Trước/sau giờ học ở trường, cuối tuần, mùa hè, khi 

trường nghỉ 
Tỉ lệ giáo viên/học sinh 1:1 

Hình thức giảng dạy Trên mạng 
Chi phí cho mỗi buổi $50 

Liên lạc Kathleen Wruk 

Địa chỉ 220 N. Larkin #100 Joliet, IL 60435 

Điện thoại 866-960-9668 

E-mail info@ahtutors.com  

 

Arrowhead Tutors  
Môn học Đọc, toán 

Cấp lớp Mẫu giáo – lớp 12 

Phục vụ học sinh Thu nhập thấp, nhập cư, học tiếng Anh, giáo dục đặc 
biệt, giáo dục phổ thông 

Số học sinh Không giới hạn 

Khu vực phục vụ Toàn tiểu bang 

Giờ phục vụ Trước/sau giờ học ở trường, cuối tuần, mùa hè, ngày 
nghỉ lễ 

Tỉ lệ giáo viên/học sinh 1:9 (tối đa) 

Hình thức giảng dạy Đối mặt 
Chi phí cho mỗi buổi $53.33 

Liên lạc Kathleen Wruk 

Địa chỉ 220 N. Larkin #100 

Điện thoại 815-272-2605 

E-mail manager@ahtutors.com  
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ATS Project Success (Online Services)   
Môn học Đọc, toán, ngôn ngữ 

Cấp lớp Mẫu giáo – lớp 8 

Phục vụ học sinh Thu nhập thấp, học tiếng Anh, giáo dục đặc biệt, giáo 

dục phổ thông 

Số học sinh 1000 

Khu vực phục vụ Toàn tiểu bang 

Giờ phục vụ Trước/sau giờ học ở trường, cuối tuần, mùa hè, buổi 

tối, những ngày nghỉ 
Tỉ lệ giáo viên/học sinh 1:1 

Hình thức giảng dạy Trên mạng 
Chi phí cho mỗi buổi $60 

Liên lạc Renee Weaver-Wright 

Địa chỉ 20674 Hall Rd. Clinton Township, MI 48038 

Điện thoại 800-297-2119 

E-mail info@atsedu.net 

 

Believe To Achieve   
Môn học Đọc, toán 

Cấp lớp Mẫu giáo – lớp 8 

Phục vụ học sinh Thu nhập thấp, nhập cư, học tiếng Anh, giáo dục đặc 
biệt, giáo dục phổ thông 

Số học sinh 500 

Khu vực phục vụ Toàn tiểu bang 

Giờ phục vụ Trước/sau giờ học ở trường, cuối tuần, mùa hè, những 
ngày khác 

Tỉ lệ giáo viên/học sinh 1:5-8 (nhóm nhỏ) hoặc 1:1 

Hình thức giảng dạy Đối mặt 
Chi phí cho mỗi buổi $60.00 mỗi giờ mỗi học sinh 

Liên lạc Damian Harvey 

Địa chỉ 1951 NW South River Dr. Suite 913 Miami, FL 33125 

Điện thoại 855-862-2443 or 305-975-8281 

E-mail damian.harvey@achieveeducation.net  

 

Brain Hurricane  
Môn học Đọc, toán 

Cấp lớp Mẫu giáo – lớp 12 

Phục vụ học sinh Thu nhập thấp, nhập cư, học tiếng Anh, giáo dục đặc 

biệt, giáo dục phổ thông 

Số học sinh 10,000 

Khu vực phục vụ Toàn tiểu bang 

Giờ phục vụ Trước/sau giờ học ở trường, cuối tuần, mùa hè 
Tỉ lệ giáo viên/học sinh 1:1 trên mạng, 1:4 trung bình mặt đối mặt 

Hình thức giảng dạy Đối mặt, trên mạng 
Chi phí cho mỗi buổi $85/giờ 

Liên lạc Paige Woolery 

Địa chỉ PO Box 6686 Chicago, IL 60699 

Điện thoại 773-858-1267 

E-mail paige@brainhurricane.com  

 

Brave The Elements- 
The Children's Carousel Charitable Foundation, 
Inc. 
Môn học Đọc, toán 

Cấp lớp Mẫu giáo – lớp 12 

Phục vụ học sinh Thu nhập thấp, nhập cư, học tiếng Anh, giáo dục đặc 

biệt, giáo dục phổ thông 

Số học sinh 300 

Khu vực phục vụ Toàn tiểu bang 

Giờ phục vụ Trước/sau giờ học ở trường, cuối tuần, mùa hè 
Tỉ lệ giáo viên/học sinh 

 
1:5 

Hình thức giảng dạy Đối mặt, trên mạng, nơi khác (nhà, trường, nhà thờ) 
Chi phí cho mỗi buổi $70.00 mỗi giờ cho một học sinh;  $60.00 mỗi giờ cho 

nhóm 

Liên lạc Karen Williamson Johnson  M.Ed. 

Địa chỉ www.bravetheelements.org 

Điện thoại 469-226-9811, 469-401-4241, 877-633-7155  
E-mail phenomenalacademics@yahoo.com  

Bright Futures  
Môn học Đọc, toán 

Cấp lớp Mẫu giáo – lớp 12 

Phục vụ học sinh Thu nhập thấp, nhập cư, học tiếng Anh, giáo dục đặc 

biệt, giáo dục phổ thông 

Số học sinh 1000 

Khu vực phục vụ Toàn tiểu bang 

Giờ phục vụ Sau giờ học ở trường, cuối tuần, mùa hè 
Tỉ lệ giáo viên/học sinh 1:3 

Hình thức giảng dạy Đối mặt 
Chi phí cho mỗi buổi $50/giờ 

Liên lạc Burtrend Edwards 

Địa chỉ 849 W. PCH #111 

Điện thoại 800-599-1688 

E-mail burtrende@gmail.com  

 

Des Moines Public Schools (DMPS) 
Extended Learning Program  
Môn học Đọc, toán 

Cấp lớp Mẫu giáo – lớp 8 

Phục vụ học sinh Thu nhập thấp, học tiếng Anh, giáo dục đặc biệt, giáo 

dục phổ thông 

Số học sinh 2000 

Khu vực phục vụ Các Trường Công Lập Des Moines: Title I schools 

Giờ phục vụ Sau giờ tan trường, mùa hè 
Tỉ lệ giáo viên/học sinh 1:12 

Hình thức giảng dạy Đối mặt, trên mạng 
Chi phí cho mỗi buổi Khoảng $15 

Liên lạc Wilma Gajdel 

Địa chỉ DMPS 2323 Grand Ave Des Moines, IA  50312 

Điện thoại 515-242-7937 

E-mail Wilma.gajdel@dmschools.org  

 

EduCare Learning Centers, Inc.   
Môn học Đọc, toán 

Cấp lớp Mẫu giáo – lớp 12 

Phục vụ học sinh Thu nhập thấp, nhập cư, học tiếng Anh, giáo dục đặc 

biệt, giáo dục phổ thông 

Số học sinh 2500 

Khu vực phục vụ Toàn tiểu bang 

Giờ phục vụ Trước/sau giờ học ở trường, cuối tuần, mùa hè 
Tỉ lệ giáo viên/học sinh 1:3 hầu hết các nơi; 1:6 ở một vài nơi 

Hình thức giảng dạy Đối mặt 
Chi phí cho mỗi buổi $25-$75 mỗi học sinh mỗi giờ tùy theo nhóm 

Liên lạc Kevin J. McCarville, Ph,D. 

Địa chỉ 1965 51st St. NE Cedar Rapids, IA 52402 

Điện thoại 319-832-1965 

E-mail kmccarville@educarelearning.com  

 

Eduwizards    
Môn học Đọc, toán, những môn khác 

Cấp lớp  

Phục vụ học sinh Thu nhập thấp, nhập cư, học tiếng Anh, giáo dục đặc 

biệt, giáo dục phổ thông 

Số học sinh 1000 

Khu vực phục vụ Toàn tiểu bang 

Giờ phục vụ Trước/sau giờ học ở trường, cuối tuần, mùa hè 
Tỉ lệ giáo viên/học sinh 1:1 

Hình thức giảng dạy Trên mạng 
Chi phí cho mỗi buổi $55/60 phút 

Liên lạc Shailendra Chainani 

Địa chỉ 48 Hunting Dr. Dumont, NJ 07628 

Điện thoại 201-706-7872 

E-mail ses@eduwizards.com  
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Envision Learning   
Môn học Toán 

Cấp lớp Mẫu giáo – lớp 12 

Phục vụ học sinh Thu nhập thấp, nhập cư, học tiếng Anh, giáo dục đặc 

biệt, giáo dục phổ thông 

Số học sinh 4000 

Khu vực phục vụ Toàn tiểu bang 

Giờ phục vụ Trước/sau giờ học ở trường, cuối tuần, mùa hè 
Tỉ lệ giáo viên/học sinh 1:1 

Hình thức giảng dạy Trên mạng 
Chi phí cho mỗi buổi $55 mỗi giờ 

Liên lạc Yancena Perry 

Địa chỉ 180 Olmstead Trace, Newnan, GA 30263 

Điện thoại 678-523-1462 

E-mail yperry@envisionlearning.us  

 

Huntington Learning Centers, Inc.   
Môn học Đọc, toán, ngôn ngữ 

Cấp lớp Mẫu giáo – lớp 12 

Phục vụ học sinh Thu nhập thấp, nhập cư, học tiếng Anh, giáo dục đặc 

biệt, giáo dục phổ thông 

Số học sinh 3000 

Khu vực phục vụ Những quận trong những khu vực sau đây:  Dallas, 

Polk, Warren, Johnson, Linn, Scott, Dubuque, Black 

Hawk, Bremer, Pottawattamie, Woodbury 

Giờ phục vụ Trước/sau giờ học ở trường, cuối tuần, mùa hè 
Tỉ lệ giáo viên/học sinh 1:6 

Hình thức giảng dạy  
Chi phí cho mỗi buổi  

Liên lạc Ariana Nieves 

Địa chỉ 496 Kinderkamack Rd  Oradell, NJ 07649 

Điện thoại 201-975-9403 

E-mail huntingtonses@hlcmail.com  

 

I Can Achieve   
Môn học Đọc, toán 

Cấp lớp Mẫu giáo – lớp 12 

Phục vụ học sinh Thu nhập thấp, học tiếng Anh, giáo dục phổ thông 

 

Số học sinh Không giới hạn 

Khu vực phục vụ Toàn tiểu bang 

Giờ phục vụ Trước/sau giờ học ở trường, cuối tuần, mùa hè, những 

ngày khác 
Tỉ lệ giáo viên/học sinh 1:12 

Hình thức giảng dạy Đối mặt 
Chi phí cho mỗi buổi $60/giờ 

Liên lạc Kamaria Finch, Jae Brown 

Địa chỉ 72 Belmonte Cir. Atlanta, GA 30311 

Điện thoại 770-744-5427 

E-mail kfinch@icanachieveinc.com 
jbrown@icanachieveinc.com  

 

Mobile Minds Tutoring  
Môn học Đọc, toán 

Cấp lớp Mẫu giáo – lớp 12 

Phục vụ học sinh Thu nhập thấp, nhập cư, học tiếng Anh, giáo dục đặc 

biệt, giáo dục phổ thông 

Số học sinh 1000 

Khu vực phục vụ Toàn tiểu bang 

Giờ phục vụ Trước/sau giờ học ở trường, cuối tuần, mùa hè, buổi 

tối 
Tỉ lệ giáo viên/học sinh 1:6 

Hình thức giảng dạy Đối mặt 
Chi phí cho mỗi buổi $60 

Liên lạc Charles Purdom IV 

Địa chỉ 12400 Ventura Blvd. #1343 Studio City, CA 

Điện thoại 323-842-0774 

E-mail cpurdom@mobilemindstutoring.com  

 

 

One On One Learning  
Môn học Đọc, toán 

Cấp lớp Mẫu giáo – lớp 12 

Phục vụ học sinh Thu nhập thấp, nhập cư, học tiếng Anh, giáo dục đặc 

biệt, giáo dục phổ thông 

Số học sinh 10,000 

Khu vực phục vụ Toàn tiểu bang 

Giờ phục vụ Trước/sau giờ học ở trường, cuối tuần, mùa hè 
Tỉ lệ giáo viên/học sinh 1:1, 1:6, 1:10 

Hình thức giảng dạy Đối mặt, trên mạng 
Chi phí cho mỗi buổi $70 mỗi giờ 

Liên lạc Marcel Monnar 

Địa chỉ 8900 SW 117 Ave. C-103 Miami, FL  33186 

Điện thoại 305-273-8999 

E-mail mmonnar@oneononelearning.com  

 

One Smart Kid   
Môn học Đọc, toán, ngôn ngữ 

Cấp lớp Mẫu giáo – lớp 12 

Phục vụ học sinh Thu nhập thấp, nhập cư, học tiếng Anh, giáo dục đặc 

biệt, giáo dục phổ thông 

Số học sinh 1000 

Khu vực phục vụ Toàn tiểu bang 

Giờ phục vụ Trước/sau giờ học ở trường, cuối tuần, mùa hè 
Tỉ lệ giáo viên/học sinh 1:1-6 

Hình thức giảng dạy Đối mặt 
Chi phí cho mỗi buổi $65 một phiên học 1:1; $45 mỗi phiên học cho nhóm 

nhỏ 

Liên lạc Bethany Sweeney 

Địa chỉ 313 S. Russell Ave.  Ames, IA  50010 

Điện thoại 515-233-3427 

E-mail iowa@onesmartkid.com  

 

Professional Tutors of America  
Môn học Công nghệ, ngôn ngữ 

Cấp lớp Mẫu giáo – lớp 12 

Phục vụ học sinh Thu nhập thấp, nhập cư, học tiếng Anh, giáo dục đặc 

biệt, giáo dục phổ thông 

Số học sinh 1000 

Khu vực phục vụ Toàn tiểu bang 

Giờ phục vụ Sau giờ học ở trường, cuối tuần, mùa hè 
Tỉ lệ giáo viên/học sinh 1:1 

Hình thức giảng dạy Đối mặt 
Chi phí cho mỗi buổi $68/giờ 

Liên lạc Robert Gordon 

Địa chỉ 3350 E. Birch St #108  Brea, CA 92821 

Điện thoại 800-832-2487 

E-mail rgordon@professionaltutors.com 

 

Promise Tutorial  
Môn học Đọc, toán 

Cấp lớp Mẫu giáo – lớp 12 

Phục vụ học sinh Thu nhập thấp, học tiếng Anh, giáo dục đặc biệt, giáo 

dục phổ thông 

Số học sinh 1500 

Khu vực phục vụ Toàn tiểu bang 

Giờ phục vụ Trước/sau giờ học ở trường, cuối tuần, mùa hè 
Tỉ lệ giáo viên/học sinh 1:10 

Hình thức giảng dạy Đối mặt 
Chi phí cho mỗi buổi $90 

Liên lạc S. Larie Simmons 

Địa chỉ P.O. Box 442134 Detroit, MI 48244 

Điện thoại 313-207-5362 

E-mail promisetutorial@yahoo.com  
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Bộ Giáo dục Iowa  

*Các Dịch Vụ Giáo Dục Bổ Xung Được Chấp Thuận (SES) để Cung Cấp cho Các Trường Công Lập Des Moines (DMPS) 

Niên Học 2015-2016  
 

 
 

S.T.E.A.M. Room Fab Lab  
Môn học Đọc, toán, vẽ, khoa học, công nghệ 

Cấp lớp Mẫu giáo – lớp 12 

Phục vụ học sinh Nhập cư, học tiếng Anh, giáo dục đặc biệt, giáo dục 

phổ thông 

Số học sinh 50 

Khu vực phục vụ Toàn tiểu bang 

Giờ phục vụ Trước/sau giờ học ở trường, cuối tuần, mùa hè, những 

ngày khác 
Tỉ lệ giáo viên/học sinh 1:10 

Hình thức giảng dạy Đối mặt, trên mạng 
Chi phí cho mỗi buổi $50/giờ 

Liên lạc Kirk Cheyney 

Địa chỉ 2312 Wayne Ave Iowa City, IA 52240 

Điện thoại 319-214-5559 

E-mail kirk@thesteamroom.org  

 

Studentnest  
Môn học Toán 

Cấp lớp Mẫu giáo – lớp 12 

Phục vụ học sinh Nhập cư, học tiếng Anh, giáo dục đặc biệt, giáo dục 
phổ thông 

Số học sinh 5000 

Khu vực phục vụ Toàn tiểu bang 

Giờ phục vụ Trước/sau giờ học ở trường, cuối tuần, mùa hè, ngày 
lễ 

Tỉ lệ giáo viên/học sinh 1:1-1:15 

Hình thức giảng dạy trên mạng 
Chi phí cho mỗi buổi $69 

Liên lạc Chander Joshi 

Địa chỉ 2121 Merced St. Fresno, CA 93721 

Điện thoại 559-486-1251 

E-mail Chanderjoshi88@gmail.com  

 

Sylvan Learning Centers of Iowa  
Môn học Đọc, toán, Sylvan prep 

Cấp lớp Mẫu giáo – lớp 12 

Phục vụ học sinh Thu nhập thấp, nhập cư, học tiếng Anh, giáo dục đặc 

biệt, giáo dục phổ thông 

Số học sinh Không giới hạn 

Khu vực phục vụ Toàn tiểu bang 

Giờ phục vụ Trước/sau giờ học ở trường, cuối tuần, mùa hè 
Tỉ lệ giáo viên/học sinh Lên đến 1:8 

Hình thức giảng dạy Đối mặt, trên mạng 
Chi phí cho mỗi buổi $43 mỗi phiên học 60 phút 

Liên lạc Barbara Carroll 

Địa chỉ 8707 Northpark Ct. Johnston, IA 50131 

Điện thoại 515-802-8420 

E-mail Barbara.carroll@iowa-sylvan.com 

 

TC Tech Tutor  
Môn học Toán 

Cấp lớp Mẫu giáo – lớp 12 

Phục vụ học sinh Thu nhập thấp, nhập cư, giáo dục phổ thông 

Số học sinh 500 

Khu vực phục vụ Toàn tiểu bang 

Giờ phục vụ Trước/sau giờ học ở trường, cuối tuần, mùa hè 
Tỉ lệ giáo viên/học sinh 1:1, 1:5 

Hình thức giảng dạy Đối mặt, trên mạng 
Chi phí cho mỗi buổi $60 

Liên lạc TC Tech Tutor 

Địa chỉ 4225 Fleur Drive #145 Des Moines, IA 50321 

Điện thoại 563-265-5352 

E-mail admin@tctechtutor.com  

 

 
 

 

 
 

 

Tutorial Services   
Môn học Đọc, toán 

Cấp lớp Mẫu giáo – lớp 12 

Phục vụ học sinh 1000 

Số học sinh Không giới hạn 

Khu vực phục vụ Toàn tiểu bang 

Giờ phục vụ Trước/sau giờ học ở trường,buổi tối, cuối tuần 
Tỉ lệ giáo viên/học sinh 1:1 

Hình thức giảng dạy trên mạng 
Chi phí cho mỗi buổi $60/giờ 

Liên lạc Jeannie Schultz 

Địa chỉ 166 S. Industrial Dr. Saline, MI 48176 

Điện thoại 734-470-6387 

E-mail jschultz@tutorialservices.org  

 

Vanessa Steib. LLC  
Môn học Đọc, toán 

Cấp lớp Mẫu giáo – lớp 12 

Phục vụ học sinh Thu nhập thấp, nhập cư, học tiếng Anh, giáo dục đặc 

biệt, giáo dục phổ thông 

Số học sinh 250 

Khu vực phục vụ Các Trường Công lập Des Moines 

Giờ phục vụ Sau giờ học ở trường, cuối tuần, mùa hè 
Tỉ lệ giáo viên/học sinh 1:1, 1:5, 1:9 

Hình thức giảng dạy Đối mặt 
Chi phí cho mỗi buổi $60/giờ 

Liên lạc Vanessa Steib 

Địa chỉ 1725 Everest Pkwy. 

Điện thoại 954-290-8116 

E-mail vansteib@aol.com  

 

Variations Educational Services   
Môn học Đọc, toán 

Cấp lớp Mẫu giáo – lớp 12 

Phục vụ học sinh Thu nhập thấp, học tiếng Anh, giáo dục đặc biệt, giáo 

dục phổ thông 

Số học sinh 4000 

Khu vực phục vụ Toàn tiểu bang 

Giờ phục vụ Trước/sau giờ học ở trường, cuối tuần, mùa hè 
Tỉ lệ giáo viên/học sinh 1:5 

Hình thức giảng dạy Đối mặt, trên mạng, nơi khác (học tập tổng hợp) 
Chi phí cho mỗi buổi $50/giờ 

Liên lạc Eloka Okonkwo 

Địa chỉ 2534 State St. STE 424 San Diego CA 92101 

Điện thoại 888-537-3977 

E-mail iowa@variationsprep.com  

 

mailto:kirk@thesteamroom.org
mailto:Chanderjoshi88@gmail.com
tel:515%20802%208420
mailto:Barbara.carroll@iowa-sylvan.com
mailto:admin@tctechtutor.com
mailto:jschultz@tutorialservices.org
mailto:vansteib@aol.com
mailto:iowa@variationsprep.com

