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Chương Trình Học Tập

Chuyển Tiếp Ðại Học
Học xong hai năm đầu ở WCC và học hai năm
sau ở viện đại học.

2+2=

NĂM HỌC NĂM HỌC Ở
Ở WCC VIỆN ĐẠI HỌC

BẰNG CỬ
NHÂN

TỐN ÍT $$ HƠN

Các sinh viên du học của Whatcom
đã được nhận vào:
Arizona State University
Georgia Institute of Technology
Indiana University
Montana State University
Ohio State University
Oregon State University
Pacific Lutheran University
Penn State
Texas State University
University of British Columbia
University of California, Berkeley
University of California, Los Angeles
University of Colorado
University of Michigan
University of Oregon
University of Texas
University of Washington
University of Wisconsin
Washington State University
Western Washington University

Chương Trình Anh
Ngữ là Ngôn Ngữ Học
Tập Thứ Hai (ESLA)
u Năm trình độ Anh Ngữ cấp tốc theo
những chủ đề sau đây: Văn Phạm, Viết,
Nói, Đọc
u Các lớp chuyển tiếp đại học giúp sinh
viên học tiếng Anh (ESL) và các lớp đại
học cùng một lúc

Chương Trình Hoàn Tất
Trung Học
u Trong hai năm lấy được hai văn bằng với
giá tiền và thời gian học của một văn bằng
u Lấy bằng tốt nghiệp trung học của tiểu
bang Washington và bằng chuyển tiếp
đại học

Kinh Doanh
Khoa Học Điện Toán
Sinh Học
Hóa Học
Vật Lý
Kỹ Thuật

Toán
Truyền Thông
Giao Tế & Du Lịch
Nghệ Thuật
và nhiều ngành khác...

Các Chương Trình Kỹ
Thuật và Nghề Nghiệp
Whatcom cung cấp một loạt các văn
bằng và chứng chỉ kỹ thuật và nghề
nghiệp mang đến cho các sinh viên
những kỹ năng và kiến thức cần thiết để
làm việc trong lĩnh vực học tập của mình
sau khi hoàn tất các chương trình. Các
chương trình kỹ thuật và nghề nghiệp
có thời gian đào tạo đa dạng từ một đến
hai năm, và có thể hoàn tất như một
chương trình riêng biệt hoặc kết hợp với
các văn bằng và chứng chỉ khác.

Những Sinh Viên Đã Tốt
Nghiệp Nói Gì
“Bellingham mang lại cho tôi
không gian để trưởng thành
và suy ngẫm. Đó là bàn đạp để
tôi thích nghi với cuộc sống và
học tập tại Mỹ và tôi có thể đến
những thành phố lớn hơn.
Chun Yan Robin Chan, Sinh viên tốt
nghiệp trường WCC
Sinh viên đại học California - Los Angeles đến
từ Hong Kong

Và nhiều trường khác

Những ngành chính thường chuyển
tiếp là ngành:

THÊM NỮA >>>

“Bellingham là nơi thực sự an
toàn để sinh sống và cư dân
địa phương rất tốt bụng và
thân thiện.”
Warute Phanthumkomol, Sinh viên tốt
nghiệp trường WCC
Sinh viên đại học Washington đến từ Thái Lan

“Từ WCC, tôi đã học được cách
thoải mái đặt câu hỏi với giáo
viên hướng dẫn. Trong lớp học
quy mô nhỏ, tôi học được cách
nói nhiều hơn, chia sẻ những suy
nghĩ của mình, và hoạt động tích
cực hơn trong lớp.”
Ribka Tanzil, Sinh viên tốt nghiệp
trường WCC
Sinh viên đại học California - Berkeley đến từ
Indonesia
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Hỗ Trợ Sinh Viên
Các Dịch Vụ Hỗ Trợ
Sinh Viên Quốc Tế
WCC có dịch vụ cố vấn riêng từng người
cho tất cả các sinh viên du học.
Các dịch vụ hỗ trợ sinh viên quốc tế bao
gồm:

p

Nhân Viên của
Chương Trình
Du Học tại WCC
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Nhà ở
u Ở cùng người dân bản địa
u Căn hộ do trường thuê
u Ký túc xá tại Trường Đại Học Western

Washington (nếu còn chỗ)
u Tư vấn thuê căn hộ ngoài trường

u Giúp làm thủ tục nhập học và visa
u Dịch vụ đưa đón ở phi trường
u Giúp cố vấn về giáo dục, cá nhân, và di
trú
u Định hướng
u Chương Trình Homestay
u Dịch vụ thuê căn hộ
u Chương trình Sinh Viên Hỗ Trợ Lẫn Nhau
u Giúp cố vấn chuyển tiếp đại học
u Dịch vụ dạy kèm miễn phí
u Cơ hội thực tập nội trú
u Và nhiều dịch vụ khác …

Địa Điểm Tuyệt Vời

Địa Điểm Tuyệt Vời

• VANCOUVER, BC, CANADA

BELLINGHAM

u Tọa lạc tại Bellingham, Washington
u Trường đại học công lập, chính thức, hai năm
•

u Trung bình có 7,000 sinh viên
u Có hơn 150 sinh viên du học đến từ hơn

SEATTLE

p

30 quốc gia

HƯỚNG
BẮC

u Lái xe 90 phút đến Seattle / lái xe 60 phút

đến Vancouver
u Dân số 80,000 người, bao gồm hơn

20,000 sinh viên đại học
u Là thành phố có Trường Western Washington

University
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Bellingham là một thành phố an toàn,
xinh đẹp bao quanh bởi các hồ nước và những dãy núi!

Cuộc Sống Sinh Viên
Đời Sống Thú Vị của
Sinh Viên
u Những buổi tổ chức thể thao chuyên

nghiệp & của trường đại học

u Các chuyến đi đến Seattle, Vancouver
u Những hoạt động giải trí có tổ chức
u Có câu lạc bộ, hội đoàn, thể thao, hòa nhạc,

lãnh đạo sinh viên, và nhiều hoạt động khác

Hãy Liên Lạc Với Chúng Tôi!
Whatcom Community College
International Programs
237 W. Kellogg Road
Bellingham, Washington 98226
U.S.A
Điện thoại: +1.360.383.3240
Email: international@whatcom.ctc.edu
www.whatcom.ctc.edu/international

COMMUNITY COLLEGE
WCC tạo cơ hội bình đẳng cho mọi người.

