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n Berkendara dalam empat jam: Victoria
and Vancouver Canada, Portland,
Oregon, Samudera Pasifik

n Anda dapat terbang langsung dari
Bandara Internasional Seattle-Tacoma
ke sebagian besar kota di A.S.

n Rekreasi luar ruangan tersedia:
olahraga air, olahraga salju, hiking
dan memanjat, semua dapat dicapai
dengan berkendara selama satu
hingga dua jam

n Pierce College berlokasi di negara
bagian Washington. Kawasan ini
terkenal dengan keindahannya yang
alami, lingkungannya yang bersih,
dan ekonominya yang berteknologi
mutakhir.

n Beberapa perusahaan memiliki kantor 
pusat di sini termasuk Microsoft,
Starbucks, Expedia, Alaska Airlines,
Amazon, dan REI.

n Tim olahraga profesional: Mariners
(baseball), Seahawks (American
football), dan Sounders (sepak bola)

n Kawasan alami: taman nasional
(Gunung Rainier, Olympic, North
Cascades), Pantai Samudera Pasifik,
Pegunungan Cascade, hutan hujan,
dan sungai.

n Kota yang dapat dicapai dengan
berkendara dalam satu jam atau
kurang: Seattle, Tacoma, Olympia (ibu
kota negara bagian)
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Dapatkan Pengalaman di Negara Bagia Washington
 



 

 

Pierce College 
Fort Steilacoom and Puyallup 
Didirikan pada tahun 1967; berperingkat dalam 10 persen teratas 
community college Amerika; diakui secara nasional atas keunggulan 
akademis dan kesuksesan mahasiswanya; kampus yang dikelola oleh 
negara bagian yang sepenuhnya terakreditasi yang menawarkan gelar 
sarjana dan associate, sertifikat profesional, serta program jangka pendek. 

Pierce College memiliki dua kampus yang berjarak 30 menit dari satu sama 
lain. Keduanya memiliki bangunan modern, lanskap alami, pemandangan 
bukit, dan jendela besar yang menciptakan area belajar yang luar biasa. 
Masing-masing kampus mendorong lingkungan yang bersahabat, 
aman, dan nyaman. Mahasiswa dapat menghabiskan waktu di kampus 
sepanjang hari dan menikmati area belajar, food court dengan banyak 
pilihan, himpunan mahasiswa, acara musik, dan olahraga. 

Saat tahun terakhir saya di Pierce, saya diterima di semua 
universitas dengan jangka waktu studi empat tahun yang saya 
inginkan, termasuk sekolah bisnis impian saya, Stern School 
of Business di New York University. Saya lulus dengan dengan 
predikat tertinggi dari NYU dan mendapatkan beberapa 
penawaran pekerjaan dari perusahaan-perusahaan prestisius di 
Wall Street. Pendidikan Pierce College adalah penyebabnya.” 

Yotsaphon Sangnil 
Lulusan Thailand Pierce College dan New York University 

Alumni Terhormat Pierce College 2016 

Fasilitas kampus:   
n Perpustakaan peraih

penghargaan yang
diakui secara nasional

n Lab komputer mutakhir

n Bangunan sains baru

n Internet gratis

n Food court dengan
banyak pilihan

n Tutoring dan pusat
menulis

n Teater pertunjukan 

n Pusat kebugaran

n Kubah Ilmu
Pengetahuan dan
planetarium

Penghargaan: 

Pierce College adalah 
salah satu dari 5 
community college 
terbaik di seluruh negeri 
menurut penilaian Aspen 
Institute yang prestisius. 

Pierce College dinamai 
Leader College oleh 
Achieving the Dream, 
sebuah organisasi 
khusus yang membantu 
mahasiswa tetap 
bersekolah dan mencapai tujuan 
pendidikannya. 

Pierce College telah mendapatkan 
penghargaan tertinggi kedua 
untuk keberhasilan mahasiswa – 
Penghargaan Leah Meyer Austin. 



 

 
 

 
 
 

 

 

Kehidupan Siswa 
Pierce College menawarkan banyak peluang bagi siswa 
untuk belajar, berteman, dan mengalami kehidupan 
sekolah sepenuhnya. Tujuan kami adalah untuk membantu 
siswa menyeimbangkan kesuksesan akademisnya dengan 
pengalaman hidup siswa. 

Kami memiliki banyak himpunan dan aktivitas siswa di kampus. 
Berikut beberapa di antaranya: 

n Proyek pembelajaran pelayanan – Siswa mendapatkan
pengalaman sukarelawan dan tanggung jawab sosial

n Bergabung dalam banyak aktivitas termasuk ski, snow tube,
belanja, melihat-lihat, berkemah, dan mengunjungi konser
serta museum

n Emerging Leaders Academy (ELA) membantu siswa
mengembangkan kemampuan kepemimpinannya

nMulticultural Leadership Institute (MLI) mendorong
kesadaran atas keberagaman

n Pemerintahan Siswa dengan pemilihan untuk semua siswa

n Bergabunglah dalam band, paduan suara atau orkestra

n Akting di produksi teater atau ciptakan film digital

n Semua siswa dapat bersaing untuk penempatan dalam tim
olahraga perguruan tinggi kami

n Jadilah Duta Mahasiswa dan bantu siswa lainya

n Bergabunglah dalam banyak himpunan termasuk
Internasional, Taiko dan Budaya, Permainan Jepang dan Jam,
Sepakbola, Lingkungan, Penulis, Klub Musik dan Akting, Ping
Pong, Bisnis dan Teknik.

n K-Pop Club

Olahraga Perguruan Tinggi dan Intramural 
Pierce College menyediakan peluang untuk atlet siswa dari 
college Fort Steilacom dan Puyallup untuk berpartisipasi dalam 
olahraga antar perguruan tinggi dalam Northwest Athletic 
Coference (NWAC) yang sangat kompetitif yang terdiri dari 36 
anggota college di Washington, Oregon, dan British Columbia, 
Kanada. Semua siswa Pierce College dapat mencoba bergabung 
untuk tim olahraga college yang sangat kompetitif ini. 

nWanita dalam bola basket, softball, sepakbola, dan bola voli 

n Pria dalam baseball, bola basket, dan sepakbola



 

 Layanan Kantor

Internasional
 
Kantor Internasional Pierce College menerima 
murid dari seluruh dunia: Kami berkomitmen 
menyediakan layanan serta dukungan terbaik 
bagi siswa kami untuk memastikan bahwa mereka 
mendapatkan peluang untuk berhasil dalam 
tujuan akademis, profesional, dan hidupnya. 

Staf kami berwawasan global dan setiap karyawan 
berpengalaman hidup, bekerja, dan belajar secara 
internasional. Kami memahami bahwa setiap 

siswa unik dan mungkin memerlukan 
bantuan menyesuaikan diri 

dengan rumah baru dan college 
mereka di AS. 

Setelah siswa bergabung 
dengan Pierce College, kami 
menyambutnya sebagai 
bagian dari keluarga Pierce 

kami. Tujuan kami adalah 
untuk menyediakan 

setiap siswa dengan 
panduan dan 

bantuan untuk 
mencapai 
impiannya. 

Kami menyediakan: 
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Panduan bertahap pribadi untuk permohonan, penerimaan, dan 
proses visa 

Penjemputan di bandara (gratis pada tanggal kedatangan yang 
ditentukan) 

Orientasi dan pesta penyambutan 

Penempatan rumah untuk Center for Global Scholars Residence 
Hall dan homestay 

Aktivitas menyenangkan dan wisata di dan di luar kampus 

Nasihat tatap mata pribadi dan akademis termasuk nasihat 
transfer mendalam 

Penerimaan kondisional terjamin ke universitas mitra kami 

Pengakuan khusus bagi siswa berprestasi 

Peluang bagi siswa untuk bertemu, berteman, dan membangun 
koneksi
 

Workshop dan peluang belajar untuk keberhasilan
 

Peluang beasiswa dan pengalaman karir untuk siswa  
yang ada: 

1 

2 

3 

4 

Beasiswa duta siswa 

Siswa dapat mengajukan beasiswa akademis melalui kantor 
Pendidikan Internasional 

Siswa dapat melamar pekerjaan di kampus dan bekerja hingga 
20 jam seminggu 

Kantor kami menyediakan workshop untuk banyak topik sesuai 
ketertarikan siswa 



 

 

 
 

 

INTENSIVE ENGLISH 
PROGRAM (IEP) 

Kelas pertama saya di Pierce College adalah 
program bahasa Inggris Intensif. Karena 
guru-guru luar biasa, semua kelas saya 
menyenangkan. Saya juga sangat menyukai 
program Rekan Perbincangan yang sangat 
membantu bertemu dengan siswa Amerika 
untuk berbincang, dan itu membantu saya 
belajar bahasa Inggris dengan cepat. Kini 
saya merasa percaya diri berbahasa Inggris.” 

Thi Nguyen, Vietnam 
Siswa di program bahasa 
Inggris Intensif 

Program Bahasa Inggris Intensif Pierce College menyediakan cara yang 
luar biasa untuk belajar bahasa Inggris dengan cepat dan diterima ke 
dalam program akademis kami tanpa nilai TOEFL atau IELTS. 

Kami menawarkan: 
n Penerimaan terjamin ke jurusan akademis Pierce College setelah

penyelesaian program IEP

n Penerimaan bergulir; siswa dapat mengikuti IEP atau program
akademis empat kali setahun

n Program empat tingkat dengan tingkat pemula hingga lanjutan

n 20 jam petunjuk kelas purnawaktu per minggu

n Kelas bahasa Inggris Akademis dalam membaca dan menulis,
mendengarkan dan berbicara, serta tata bahasa

n Kelas kecil – kurang dari 20 siswa per kelas, rata-rata 12-14 siswa
per kelas

n Instruktur ESL berpengalaman dengan gelar master di bidang
terkait

n Siswa menikmati akses penuh ke fasilitas kampus

nWisata ke titik wisata lokal dan aktivitas menyenangkan termasuk 
dalam program 

n Berteman dengan siswa Amerika di program Rekan Perbincangan
populer kami

n Kunjungi Pusat Tutoring untuk bantuan gratis dengan kelas Anda

Program jangka pendek: 
Kami menawarkan program bahasa Inggris intensif empat minggu 
dan sukses college setiap tahun. 



  

    

 

Program Gelar Associate dan 
Transfer Universitas 
Siswa dapat memilih untuk menyelesaikan persyaratan gelar associate dua tahun atau gelar umum 
sebelum transfer ke rekan universitas dengan penerimaan kondisional terjamin atau mengirim 
aplikasi ke universitas pilihan Anda. 

Area Studi 
Lihat di bawah untuk jalur studi ke universitas empat tahun untuk jurusan-jurusan berikut 

n Antropologi
n Arkeologi
n Seni
n Astronomi
n Sains Atmosfer
n Biologi
n Transfer Bisnis 
n Akuntansi
n Administrasi
n Keuangan
nManajemen
n Kimia
n Ilmu Komunikasi
nManajemen Konstruksi
n Kriminologi
n Desain Digital
n Film Digital
n Drama
n Ekonomi
n Pendidikan
n Teknik 
n Aeronautika
n Rekayasa hayati

nMusik
n Oseanografi
n Filosofi
n Pendidikan Jasmani
n Fisik
n Ilmu Politik
n Psikologi
n Layanan Sosial/

Kesehatan Mental
n Sosiologi

Saya diterima di Columbia 
University 2018.” 

Joshua 
Ryu, Hong Jae 

“Saya diterima di Purdue 
University 2018.” 

Jay 
Choi, Ji-Hyung 

n Kimia n pra-terapi okupasi
n Sipil n pra-farmasi
n Komputer n pra-terapi fisik
n Listrik n Sejarah
n Lingkungan n Humaniora
n Industri n Layanan Kemanusiasaan

dan Penyalahgunaan
Obat-Obatan

nMaterial
nMekanik

n Jurnalistikn Bahasa Inggris
n Kinesiologin Sains Lingkungan
n Hukum (pra-)n Bahasa Asing
nMatematika

n Bahasa Isyarat Amerika
nMikrobiologi

n Bahasa Perancis
n Bahasa Korea
n Bahasa Spanyol
n Geografi
n Geologi
n Pendidikan Kesehatan/

Kebugaran
n Ilmu Kesehatan
n pra-kedokteran gigi
n pra-kedokteran
n pra-keperawatan

Program Sarjana Pilihan 
(persyaratan penerimaan khusus dan pembatasan) 
n Pendidikan Anak Usia Dini
n Kebersihan Gigi
n Keamanan Dalam Negeri

n University of Washington
n University of Massachusetts
n Columbia University
n New York University
n Purdue University
n University of Wisconsin
n Pepperdine University
n University of Florida
n University of Illinois

n Rutgers University
n University of Michigan
n Portland State University
n Indiana University
n Arizona State University
n University of California at

Davis / San Diego / Irvine
Los Angeles / Berkeley

Recent Pierce College International graduates have transferred to top 
universities throughout the USA, including: 

Transfer Partners
Our partner universities will offer 
conditional guaranteed admission to 
Pierce College students, allowing them 
to transfer as third-year students. For 
certain majors, additional admissions 
requirements apply. 
n Arizona State University
n Central Washington University
n City University (Seattle)
n Concordia University
n Evergreen State College
n Johnson & Wales University
n Lewis-Clark State College
nMontana State University
n Pacific Lutheran University
n Portland State University
n State University of New York - 

Plattsburgh
n University of Colorado - Colorado 

Springs
n University of Colorado - Denver
n University of Nevada, Reno
n University of Oregon
n University of Washington Tacoma
n University of Wisconsin - Stout
nWashington State University
nWhitworth University
nWestern Washington University 



 

 

Dengan Program High School Completion, 
saya bisa mendapatkan ijazah sekolah 
menengah atas dan gelar associate saya 
dengan cepat dan lalu melanjutkan ke 
universitas untuk mendapatkan gelar 
sarjana saya. Saya bahkan diterima oleh 
George Mason University dan akan 
mendapatkan gelar sarjana saya!” 

Program International Fast-
Track High School Completion 

1 

2 

Mahasiswa internasional dapat menyelesaikan studi sekolah menengah atasnya di Pierce College jika 
tidak memiliki surat ijazah sekolah menegah atas dari negara asalnya dan setidaknya berusia 16 tahun saat 
memulai kelasnya. 

Ada dua keuntungan utama dari pendaftaran dalam program Fast-Track High School Completion: 

Menghemat waktu dan uang 
Siswa dalam program International Fast Track dapat memulai kuliah sebelum lulus sekolah menengah 
atas.  Mereka mendapatkan ijazah sekolah menengah atas negara bagian Washington dan di saat 
bersamaan kredit kuliah untuk gelar associate. 

Bersiap untuk Keberhasilan 
Siswa mendapatkan kemampuan studi penting, menyesuaikan diri dengan sistem pendidikan AS dan 
belajar tentang budaya Amerika sebelum memulai studi universitas empat tahun. 

Jangka waktu program tergantung kemampuan bahasa Inggris siswa dan transkrip sekolah menengah 
atas. Masing-masing siswa akan memiliki keadaan unik namun banyak siswa 
menyelesaikan program dalam dua hingga dua setengah tahun, lalu transfer ke 
universitas untuk menyelesaikan gelar sarjananya. 

Erim Pala, Turki 
Program High School 
Completion 



 

  
 

 

 
 

 

Pilihan Tempat Tinggal 
Siswa memiliki pilihan untuk tinggal di aula tempat tinggal atau dengan salah satu keluarga homestay kami. 

Setiap pilihan menyediakan peluang bagi siswa untuk berteman, berlatih menggunakan bahasa Inggris dan 

belajar tentang budaya Amerika. 

Residence Hall 

Center for Global Scholars (CGS)
 
Pelajari tentang cara meraih kemandirian, fokus terhadap keberhasilan 
akademis, berpartisipasi dalam acara menyenangkan, dan 
membangun kompetensi budaya dengan membangun persahabatan 
dengan siswa dari seluruh dunia. 
Siswa akan tinggal di aula tempat tinggal yang aman dengan akses 
kunci, dan didukung dengan baik oleh staf yang tinggal di lokasi. 

Kehidupan CGS Semua kamar termasuk:   
mencakup: n Kamar ukuran twin
n Akses internet n Lemari es mini
n Dapur bersama n Lemari pakaian

nMeja dan kursi
n Wi-Fi 

Residence Hall Fees 
Kamar tanpa makanan: $500 per bulan 
Kamar dengan 2 makanan sehari: $650 per bulan 

Silakan kujungi situs web tempat tinggal 
untuk rincian lebih lanjut: 
www.pierce.ctc.edu/ie-housing 

Kamar triple: $567 per bulan 
Kamar double: $700 per bulan 
Kamar single: $867 per bulan 

n Ruang belajar
n Binatu di lokasi
n Kamar permainan/TV
n Transportasi publik 

yang mudah untuk
diakses

Homestay 
Pelajari tentang budaya dan kehidupan Amerika dengan 
berbagi rumah dengan keluarga Amerika. Kehidupan homestay 
berfokus pada pertukaran antarbudaya dan mengembangkan 
persahabatan seumur hidup. Setiap bulannya, siswa membayar 
biaya hidup kepada keluarga tuan rumah untuk menutup biaya 
tempat tinggal. 

Semua rumah termasuk: 
n Kasur dan tempat tidur
nMeja dan lampu
n Linkungan yang ramah dan mendukung keberhasilan siswa
n Dekat dengan kampus dengan akses ke transportasi publik
n Wi-Fi 

Biaya Homestay 

https://www.pierce.ctc.edu/ie-housing


 

  

    
    

    

    

    

    

    

    

Proses untuk Bersekolah di Pierce College 

1 

2 

3 

4 
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Anda dapat mengajukan permohonan kapan saja untuk Pierce College. “Tanggal Permohonan Prioritas” spesifik 
disediakan untuk memastikan Anda memiliki cukup waktu untuk mendapatkan visa, berkunjung ke AS dan memiliki 
pilihan tersedia terbaik untuk tempat tinggal. 

Pilih waktu terbaik untuk mendaftar. Kami memiliki empat tanggal mulai setiap tahunnya (lihat bagan di bawah) 

Kirim aplikasi dan dapatkan konfirmasi penerimaan dalam 48 jam jika aplikasi lengkap 

Dapatkan formulir I-20 dari DHL, bayar biaya SEVIS dan jadwalkan wawancara visa dengan Konsulat AS di negara Anda 

Ajukan permohonan untuk tempat tinggal 

Beli tiket pesawat untuk sampai di AS setidaknya satu minggu sebelum memulai kelas 

Mengatur penjemputan di bandara (hanya gratis jika Anda tiba pada tanggal prioritas kami – tanyakan saat 
mengirimkan aplikasi) 

Tiba setelah jemputan bandara ke rumah dan nikmati rumah baru Anda 

Ambil tes penempatan untuk mata kuliah akademis atau Program Bahasa Inggris Intensif, lalu daftar 

Hadiri orientasi wajib, pesta sambutan, bergabung dalam klub dan aktivitas, buat teman 

Bayar biaya sekolah dan mulai kelas 

Open start dates 

Perkiraan biaya untuk Tahun Akademis 2020-2021 
Intensive English Program Kelas Akademis 

Per Kwartal Tahun Akademis Per Kwartal Tahun Akademis 
(3 bulan) (9 bulan) (3 bulan) (9 bulan) 

Biaya sekolah & biaya-biaya lain* 

Buku & suplai 

Asuransi kesehatan 

Tempat tinggal & makanan $650/bulan  

Biaya pribadi 

Total biaya (perkiraan) 

*Biaya sekolah akademis dan biaya-biaya berdasarkan 14 SKS; biaya pastinya tergantung jumlah SKS yang diambil.
*Pierce College berha mengubah biaya apa pun tanpa pemberitahuan untuk mematuhi peraturan dan kebijakan negara bagian atau college.

Spring 2020 - April  
Summer 2020 - Juli  
Fall 2020 - September 
Winter 2021 - Januari 
Spring 2021 - April 

$2,750 $8,250 

$250 $750 

$341 $1,023 

$5,850 

$750 $2,250 

$6,041 USD $18,123 USD

$1,950 

$3,295 $9,886 

$300 $900 

$341 $1,023 

$1,950 $5,850 

$750 $2,250 

$6,636 USD $19,909 USD



 

 

  

Cara Mengirimkan Aplikasi 
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2 
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Tujuan kami adalah mempermudah Anda mengajukan aplikasi ke Pierce college. Anda dapat mengirim email 
ke international@pierce.ctc.edu jika Anda memiliki pertanyaan terkait proses aplikasi. Kami akan menanggapi 
dalam satu hari kerja. Harap jangan khawatir tentang mengirim aplikasi yang lengkap. Kirim kami apa yang Anda 
miliki dan kami akan memandu Anda untuk mendapatkan aplikasi yang berhasil. 

Lengkapi Formulir Aplikasi 
Tersedia di situs web kami di www.pierce.ctc.edu/ie-apply 

Kumpulkan Dokumen Anda: 

n Fotokopi paspor

n Pernyataan bank resmi yang menunjukkan AS $20,000 USD untuk college ATAU AS $18,000 untuk Program Bahasa
Inggris Intensif (IEP)

n Transkrip tidak resmi:

n Untuk penerimaan akademis langsung atau Intensive English Program (IEP), sediakan bukti kelulusan
sekolah menengah atau kehadiran college/universitas.

n Untuk program Fast-Track High School Completion:
Sediakan transkrip sekolah menengah atas yang diterjemahkan ke bahasa Inggris (kelas 9 dan seterusnya
atau mulai dari usia 14)

n Sediakan bukti Kecakapan Bahasa Inggris untuk masuk college; TOEFL 61 atau IELTS 5,5
Kami juga menerima: Eiken 2-A, GTEC IBT 1050, ELS 109, EF B2-3 (Lihat situs web kami untuk opsi selengkapnya)
Tidak ada persyaratan bahasa Inggris jika mendaftar dalam Program Bahasa Inggris Intensif(IEP)

Kirim Aplikasi dan Dokumen Anda melalui email ke international@pierce.ctc.edu 

Bayar Biaya Pemrosesan dan Pengiriman ($50)—kami akan mengirimkan petunjuk pembayaran 

Surat Penerimaan Anda dan dokumen Visa (I-20) akan dikirimkan pada hari kerja berikutnya 

Kami akan menyediakan petunjuk terkait wawancara visa, aplikasi tempat tinggal, dan jadwal orientasi serta 
petunjuk untuk langkah-langkah selanjutnya untuk pendaftaran Anda di Pierce College yang berhasil 

5 
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mailto:international@pierce.ctc.edu
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Kirim aplikasi online sekarang!  
www.pierce.ctc.edu/ie-apply 

Untuk informasi selengkapnya,  
silakan kunjungi situs web kami di: 
www.pierce.ctc.edu/IE 

Hubungi kami setiap saat di: 
Email: international@pierce.ctc.edu 
Telepon: 253-964-6229 
Faks: 253-964-6256 

Lokasi: 
Kantor Pendidikan Internasional Pierce College 
9401 Farwest Drive SW 
Lakewood, Washington 98498-1999, USA 

#YouAreWelcomeHere 

Pierce College, tidak mendiskriminasi berdasarkan, ras, warna kulit, asal kebangsaan, usia, disabilitas fisik atau mental sebenarnya atau yang dirasakan, 
kehamilan, informasi genetik, jenis kelamin, orientasi seksual, identitas gender, status pernikahan, kepercayaan, agama, status militer atau veteran yang 
dikeluarkan secara terhormat, atau penggunaan anjing pemandu atau binatang layanan terlatih dalam program dan aktivitasnya.  Untuk pertanyaan terkait 
kepatuhan, hubungi Koordinator Pierce College District Title IX, 253-964-6519 | 9401 Farwest Drive SW, Lakewood WA 98498. 

Pierce College berkomitment terhadap Persamaan, Keberagaman, dan Penyertaan dan untuk memastikan tidak ada individu dengan disabilitas tidak 
disertakan, atau tidak diberi akses karena ketidakadaan bantuan atau layanan tambahan.  Kami menawarkan akomodasi yang masuk akal untuk semua 
aktivitas yang disponsori college Jika Anda akan memerlukan akomodasi atau memiliki pertanyaan terkait akses fisik yang disedikan, silakan hubungi 
Layanan Akses & Disabilitas, 253-964-6468 atau ADS@pierce.ctc.edu. Permintaan dapat dilayanan paling efektif jika pemberitahuan disediakan setidaknya 2 
minggu sebelum acara. 
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