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Trải Nghiệm Tiểu Bang Washington
Mt. St. Helens

n Trường Cao Đẳng Pierce nằm ở tiểu bang
Washington. Khu vực này nổi tiếng với vẻ đẹp
tự nhiên, môi trường trong sạch và nền kinh tế
công nghệ cao.
n Một vài công ty có trụ sở ở đây bao gồm
Microsoft, Starbucks, Expedia, Alaska Airlines,
Amazon và REI.
n Các đội thể thao chuyên nghiệp: Mariners
(bóng chày), Seahawks (bóng đá Mỹ) và
Sounders (bóng đá)

n Các vùng tự nhiên: công viên quốc
gia (Mount Rainier, Olympic, North
Cascades), các bãi biển Thái Bình
Dương, Dãy Núi Cascade, các khu
rừng nhiệt đới và sông ngòi.
n Các thành phố trong vòng một giờ
lái xe hoặc ít hơn: Seattle, Tacoma,
Olympia (thủ phủ bang)
n Trong vòng bốn giờ lái xe: Victoria và
Vancouver Canada, Portland, Oregon,
Thái Bình Dương

n Bạn có thể bay trực tiếp từ Sân Bay
Quốc Tế Seattle-Tacoma đến hầu hết
các thành phố lớn ở Hoa Kỳ
n Vui chơi giải trí ngoài trời: các môn
thể thao dưới nước, các môn thể
thao trên tuyết, đi bộ đường dài và
leo núi, tất cả đều trong vòng một
đến hai giờ lái xe

Trường Cao Đẳng
Fort Steilacoom và Puyallup
Được thành lập vào năm 1967; được xếp vào 10% các trường cao đẳng cộng
đồng hàng đầu của Hoa Kỳ; được công nhận trên toàn quốc về thành tích
học tập xuất sắc và thành công của sinh viên; trường cao đẳng được công
nhận hoàn toàn, do tiểu bang vận hành cấp bằng cử nhân, bằng cao đẳng,
giấy chứng nhận chuyên môn và các chương trình ngắn hạn.
Trường Cao Đẳng Pierce có hai khuôn viên đẹp nằm cách nhau 30 phút. Cả
hai đều có nhiều tòa nhà hiện đại, cảnh quan thiên nhiên, tầm nhìn ra đỉnh
đồi và cửa sổ lớn tạo ra các khu vực nghiên cứu đặc biệt. Mỗi khuôn viên đều
đề cao môi trường thân thiện, an toàn và thân thiện. Sinh viên có thể ở trong
khuôn viên trường cả ngày và tận hưởng các khu vực học tập thoải mái, một
khu ẩm thực với nhiều lựa chọn, các câu lạc bộ dành cho sinh viên, các sự
kiện âm nhạc và thể thao.

Các Cơ Sở trong Khuôn
Viên Trường
n Thư viện đoạt giải
thưởng và được công
nhận trên toàn quốc
n Phòng thí nghiệm máy
tính hiện đại
n Tòa nhà khoa học mới
n Internet miễn phí
n Khu ẩm thực với nhiều
lựa chọn
n Trung tâm dạy kèm và
viết văn
n Nhà hát biểu diễn
n Trung tâm thể dục
n Tòa Nhà Khoa Học Mái
Vòm và nhà mô hình
vũ trụ

Giải thưởng:
Trường Cao Đẳng Pierce
là một trong 5 trường
cao đẳng cộng đồng tốt
nhất trong cả quốc gia,
được xếp hạng bởi Viện
Aspen uy tín.
Trường Cao Đẳng Pierce được
gọi là Trường Cao Đẳng
Lãnh Đạo nơi giúp Đạt
Được Giấc Mơ, một tổ
chức dành riêng để
giúp sinh viên tiếp tục
học ở trường cao đẳng
và đạt được mục tiêu giáo dục của
mình.
Trường Cao Đẳng Pierce đã nhận
được giải thưởng cao thứ hai của
quốc gia về thành công của sinh viên
- giải Leah Meyer Austin.

Trong năm cuối cùng tại Pierce, tôi được nhận vào tất cả các
trường đại học hệ bốn năm mà tôi nộp đơn, bao gồm cả
trường kinh doanh mơ ước của tôi, Trường Kinh Doanh Stern
tại Đại Học New York. Tôi tốt nghiệp hạng ưu tại Đại Học New
York và nhận được một số lời mời làm việc từ các công ty uy
tín trên Phố Wall. Việc giáo dục tại Trường Cao Đẳng Pierce đã
giúp tôi làm được điều đó.”
Yotsaphon Sangnil
Tốt nghiệp Trường Cao Đẳng Pierce và Đại Học New York ở Thái Lan
Cựu Sinh Viên Xuất Sắc Trường Cao Đẳng Pierce năm 2016

Cuộc Sống Sinh Viên
Trường Cao Đẳng Pierce cung cấp nhiều cơ hội cho sinh viên
học tập, kết bạn và trải nghiệm cuộc sống đại học một cách
trọn vẹn nhất. Mục tiêu của chúng tôi là giúp sinh viên cân
bằng sự thành công trong học tập của mình với trải nghiệm
cuộc sống sinh viên.
Chúng tôi có nhiều câu lạc bộ và các hoạt động sinh hoạt trong
khuôn viên trường. Có thể kể đến:
n Các dự án học tập dịch vụ - Sinh viên có thể đạt được kinh
nghiệm có giá trị trong công tác tình nguyện và trách nhiệm
xã hội
n Tham gia nhiều hoạt động trượt tuyết, trượt tuyết bằng phao,
mua sắm, tham quan, cắm trại, đi đến các buổi hòa nhạc và
bảo tàng
n Học Viện Lãnh Đạo Nổi Bật (ELA) giúp sinh viên phát triển kỹ
năng lãnh đạo
n Viện Lãnh Đạo Đa Văn Hóa (MLI) khuyến khích nhận thức về
sự đa dạng
n Chính Quyền dành cho Sinh Viên với các cuộc bầu cử cho tất
cả sinh viên
n Tham gia một ban nhạc, dàn hợp xướng hoặc dàn nhạc
n Tham gia vào lĩnh vực sản xuất trong nhà hát hoặc sản xuất
một bộ phim kỹ thuật số
n Tất cả sinh viên có thể dự thi xếp lớp để vào các đội thể thao
của chúng tôi
n Trở thành Đại Sứ Sinh Viên và giúp đỡ các sinh viên khác
n Tham gia nhiều câu lạc bộ bao gồm Quốc Tế, Taiko và Văn
Hóa, Trò Chơi và Đồng Hồ Nhật Bản, Bóng Đá, Môi Trường,
Nhà Văn, Câu Lạc Bộ Âm Nhạc và Diễn Xuất, Bóng Bàn, Kinh
Doanh và Kỹ Thuật
n K-Pop Club

Thể Thao Đại Học và Thể Thao Nội Bộ
Trường Cao Đẳng Pierce cung cấp cơ hội cho các vận động viên
sinh viên từ các trường cao đẳng Fort Steilacoom và Puyallup
tham gia các môn thể thao liên trường tại Hội Nghị Thể Thao
Tây Bắc (NWAC) có sức cạnh tranh cao bao gồm 36 trường cao
đẳng thành viên ở Washington, Oregon và British Columbia,
Canada. Tất cả học sinh của Trường Cao Đẳng Pierce đều được
hoan nghênh tham gia các đội thể thao ở trường cao đẳng có
tính cạnh tranh cao này.
n Nữ sinh chơi bóng rổ, bóng mềm, bóng đá và bóng chuyền
n Nam sinh chơi bóng chày, bóng rổ và bóng đá

Dịch Vụ Văn
Phòng Quốc Tế

Văn Phòng Quốc Tế Trường Cao Đẳng Pierce chào
đón sinh viên từ khắp nơi trên thế giới. Chúng tôi
cam kết cung cấp dịch vụ và hỗ trợ tốt nhất có
thể cho sinh viên của mình để đảm bảo họ có cơ
hội thành công với mục tiêu trong học tập, nghề
nghiệp và cuộc sống.
Nhân viên của chúng tôi là người có tư tưởng
toàn cầu và mỗi nhân viên đều có kinh nghiệm
sống, làm việc và học tập quốc tế. Chúng tôi hiểu
rằng mỗi học sinh là duy nhất và họ
cần hỗ trợ để thích nghi với ngôi
nhà mới của mình và theo học
đại học tại Hoa Kỳ.
Khi một sinh viên tham gia
Trường Cao Đẳng Pierce, chúng
tôi chào đón họ như là một
phần của gia đình Pierce của
chúng tôi. Mục tiêu của
chúng tôi là cung
cấp cho mỗi học
sinh sự hướng
dẫn và hỗ trợ
để đạt được
ước mơ của
mình.

Chúng tôi cung cấp:
1 Hướng dẫn từng bước quy trình đăng ký, nhập học và thị thực
cho cá nhân

2 Đón tại sân bay (miễn phí vào ngày đến đã được ấn định)
3 Định hướng và tiệc chào mừng
4 Sắp xếp chỗ ở tại Trung Tâm Ký Túc Xá cho Sinh Viên Toàn Cầu
và nơi lưu trú tại nhà dân

5 Hoạt động vui chơi và tham quan trong và ngoài khuôn viên
trường

6

Tư vấn học thuật và tư vấn riêng từng cá nhân bao gồm tư
vấn chuyển tiếp chuyên sâu

7 Đảm bảo đủ điều kiện nhập học vào các trường đại học đối
tác của chúng tôi

8 Công nhận đặc biệt dành cho các sinh viên xuất sắc
9 Cơ hội cho sinh viên gặp gỡ, kết bạn và tạo mối liên kết
10 Hội thảo và cơ hội học tập để thành công
Học bổng và cơ hội trải nghiệm nghề nghiệp cho sinh
viên hiện tại:
1 Học bổng đại sứ sinh viên
2 Sinh viên có thể nộp đơn xin học bổng học tập tại văn
phòng Giáo Dục Quốc Tế
3 Sinh viên có thể nộp đơn xin việc ở khuôn viên trường
và làm thêm đến 20 tiếng một tuần
4 Văn phòng của chúng tôi cung cấp các hội thảo với
nhiều chủ đề về sở thích của sinh viên

Chương Trình Tiếng
Anh Chuyên Sâu (IEP)

Chương Trình Tiếng Anh Chuyên Sâu của Trường Cao Đẳng Pierce cung
cấp một phương pháp tuyệt vời để học tiếng Anh nhanh chóng và được
nhận vào các chương trình học tập của chúng tôi mà không cần điểm
TOEFL hoặc IELTS.
Chúng tôi cung cấp:
n Đảm bảo nhập học vào các khóa học của Trường Cao Đẳng Pierce sau
khi hoàn tất chương trình IEP
n Tuyển sinh cho đến khi hết chỗ; sinh viên có thể tham gia các chương
trình IEP hoặc chương trình học tập bốn lần một năm
n Một chương trình bốn cấp độ từ cấp độ bắt đầu đến nâng cao
n 20 giờ giảng dạy toàn thời gian trong lớp mỗi tuần
n Các lớp học tiếng Anh học thuật về đọc và viết, nghe và nói, và ngữ
pháp
n Các lớp học nhỏ - ít hơn 20 học sinh mỗi lớp, trung bình 12-14 học sinh
mỗi lớp
n Các giảng viên ESL có kinh nghiệm với bằng thạc sĩ trong các lĩnh vực
liên quan

Các lớp học đầu tiên của tôi tại Trường Cao
Đẳng Pierce là ở trong Chương Trình Tiếng Anh
Chuyên Sâu. Bởi vì các giáo viên rất tuyệt vời,
nên tất cả các lớp học của tôi rất vui. Tôi cũng
thực sự thích chương trình Đối Tác Đối Thoại.
Thật sự hữu ích khi gặp một sinh viên người Mỹ
để trò chuyện, và điều đó đã giúp tôi học tiếng
Anh một cách nhanh chóng. Bây giờ tôi cảm
thấy tự tin khi nói tiếng Anh.”
Thi Nguyen, Vietnam

Sinh viên Chương Trình Tiếng Anh Chuyên Sâu

n Học sinh được toàn quyền sử dụng cơ sở vật chất của trường
n Tham quan các điểm tham quan địa phương và các hoạt động vui chơi
nằm trong chương trình
n Kết bạn với sinh viên Mỹ trong chương trình Đối Tác Đối Thoại phổ biến
của chúng tôi
n Đến Trung Tâm Dạy Kèm để được trợ giúp miễn phí dành cho các lớp
học của bạn
Chương trình ngắn hạn:
Chúng tôi cung cấp các chương trình thành công tiếng Anh chuyên sâu và
trường cao đẳng trong bốn tuần học mỗi năm.

Chương Trình Bằng Cao Đẳng
và Chuyển Tiếp Đại Học
Sinh viên có thể chọn hoàn thành một bằng cao đẳng hai năm hoặc yêu cầu bằng đại cương trước khi
chuyển tiếp đến các đối tác đại học được đảm bảo đủ điều kiện nhập học của chúng tôi hoặc nộp đơn vào
một trường đại học sinh viên chọn.

Transfer Partners

Our partner universities will offer
conditional guaranteed admission to
Pierce College students, allowing them
Lĩnh Vực Học Tập
transfer as third-year students. For
Xem bên dưới để biết các con đường học tập dành cho các trường hệ bốn năm trong các chuyên ngành to
certain majors, additional admissions
sau
requirements apply.

n Nhân Loại Học
n Khảo Cổ Học
n Nghệ Thuật
n Thiên Văn Học
n Khoa Học Khí Quyển
n Sinh Học
n Chuyển Giao Kinh Tế
n Kế Toán
n Quản Trị
n Tài Chính
n Quản Lý
n Hóa Học
n Nghiên Cứu Truyền
Thông
n Quản Lý Xây Dựng
n Tư Pháp Hình Sự
n Thiết Kế Kỹ Thuật Số
n Phim Kỹ Thuật Số
n Kịch
n Kinh Tế Học
n Giáo Dục
n Kỹ Thuật
n Hàng Không
n Kỹ Thuật Sinh Học
n Môi Trường
n Công Nghiệp
n Vật Liệu
n Cơ Khí

n Tiếng Anh
n Khoa Học Môi Trường
n Tiếng Nước Ngoài
n Ngôn Ngữ Ký Hiệu Mỹ
n Tiếng Pháp
n Tiếng Hàn
n Tiếng Tây Ban Nha
n Địa Lý
n Địa Chất
n Giáo Dục Y Tế/Sức Khỏe
n Khoa Học Sức Khỏe
n trước khi vào chuyên
ngành nha khoa
n trước khi vào chuyên
ngành y khoa
n trước khi vào chuyên
ngành điều dưỡng
n trước khi vào chuyên
ngành trị liệu vận động
n trước khi vào chuyên
ngành dược
n trước khi vào chuyên
ngành vật lý trị liệu

n Lịch Sử
n Nhân Văn
n Dịch Vụ Nhân Sinh và Lạm
Dụng Chất Gây Nghiện
n Báo Chí
n Vận Động Học
n Luật (trước khi vào chuyên
ngành)
n Toán Học
n Vi Sinh Học
n Âm Nhạc
n Hải Dương
Học
n Triết Học
n Giáo Dục Thể Chất
n Vật Lý
n Khoa Học Chính Trị
n Tâm Lý Học
n Dịch Vụ Xã Hội / Sức Khỏe
Tâm Thần
n Xã Hội Học

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
n Montana 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
n Washington State University
n Whitworth University
n Western Washington University

Chương Trình Cử Nhân Đặc Biệt
(yêu cầu và hạn chế nhập học đặc biệt)
n Giáo Dục Trẻ Em Từ Sớm
n Vệ Sinh Nha Khoa
n An Ninh Nội Địa
Recent Pierce College International graduates have transferred to top
universities throughout the USA, including:
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

Tôi đã được nhận vào
Đại Học Columbia năm
2018.”
Joshua
Ryu, Hong Jae

Tôi đã được nhận vào Đại
Học Purdue năm 2018.”
Jay
Choi, Ji-Hyung

Chương Trình Hoàn Thành Bậc
Trung Học Cấp Tốc Quốc Tế
Sinh viên quốc tế được hoan nghênh hoàn thành bằng tốt nghiệp trung học tại Trường Cao Đẳng Pierce nếu
họ không có bằng tốt nghiệp trung học ở nước nhà và tối thiểu 16 tuổi vào thời điểm họ bắt đầu lớp học.
Có hai thuận lợi chính để đăng ký tham gia Chương Trình Hoàn Thành Bậc Trung Học Cấp Tốc:

1

Tiết kiệm thời gian và tiền bạc
Sinh viên trong chương trình Cấp Tốc Quốc Tế có thể bắt đầu học đại học trước khi học xong trung học.
Họ nhận được bằng tốt nghiệp trung học của tiểu bang Washington và đồng thời cũng nhận được tín chỉ
đại học đối với bằng cao đẳng.

2

Chuẩn Bị cho Thành Công
Sinh viên đạt được các kỹ năng học tập quan trọng, điều chỉnh theo hệ thống giáo dục của Hoa Kỳ và tìm
hiểu về văn hóa Mỹ trước khi theo học một trường đại học hệ bốn năm.
Thời lượng của chương trình phụ thuộc vào trình độ tiếng Anh của sinh viên và bảng điểm trung học.
Mỗi sinh viên sẽ có một hoàn cảnh đặc biệt riêng nhưng nhiều sinh viên hoàn thành chương trình trong
hai đến hai năm rưỡi sau đó chuyển sang một trường đại học để hoàn thành bằng cử nhân.

Với Chương Trình Hoàn Thành Bậc Trung
Học, tôi có thể nhận được bằng trung học
và bằng cao đẳng của mình thật nhanh
chóng và sau đó chuyển sang đại học để
hoàn thành bằng cử nhân của tôi. Thực
tế, tôi mới được nhận vào Đại Học George
Mason và sẽ hoàn thành bằng cử nhân
ở đó!”

Erim Pala, Thổ Nhĩ Kỳ
Chương Trình Hoàn
Thành Bậc Trung Học

Tùy Chọn Chỗ Ở
Sinh viên có thể chọn sống trong ký túc xá của chúng tôi hoặc ở với một trong những gia đình người bản xứ.
Mỗi sự lựa chọn cung cấp một cơ hội cho sinh viên kết bạn, thực hành tiếng Anh và tìm hiểu về văn hóa Mỹ.

Trung Tâm Ký Túc Xá cho Sinh Viên Toàn Cầu (CGS)
Học cách sống độc lập, tập trung vào thành công trong học tập,
tham gia các sự kiện vui nhộn và xây dựng năng lực văn hóa bằng
cách xây dựng tình bạn với sinh viên từ khắp nơi trên thế giới.

Sinh viên sẽ sống trong một ký túc xá an toàn và được bảo vệ bằng
khóa truy cập, và được hỗ trợ tốt bởi nhân viên trực tiếp tại chỗ.

Cuộc sống tại CGS có:
n Truy cập Internet
n Bếp chung
n Phòng học
n Giặt là tại chỗ
n Phòng xem ti vi /
trò chơi
n Dễ dàng tiếp cận
giao thông công cộng

Lưu Trú tại Nhà Dân

Tìm hiểu về văn hóa và cuộc sống của người Mỹ bằng cách ở
chung trong một ngôi nhà với một gia đình người Mỹ. Hình
thức sống kiểu lưu trú tại nhà dân này tập trung vào trao đổi
văn hóa và phát triển tình bạn lâu dài. Mỗi tháng, sinh viên trả
một khoản tiền cho gia đình chủ nhà để trang trải chi phí chỗ ở.

Tất cả các phòng đều bao gồm:
n Giường cỡ nhỏ
n Tủ lạnh nhỏ
n Tủ quần áo
n Bàn ghế
n Wi-Fi

Tất cả các ngôi nhà đều có:
n Giường với bộ khăn trải giường
n Bàn và đèn
n Một môi trường hiếu khách hỗ trợ cho sự thành công của
học sinh
n Gần trường học, dễ dàng sử dụng phương tiện giao thông
công cộng
n Wi-Fi

Phí Ký Túc Xá
Phòng 3 người: $567 mỗi tháng
Phòng đôi: $700 mỗi tháng
Phòng đơn: $867 mỗi tháng

Phí Lưu Trú tại Nhà Dân
Phòng không kèm bữa ăn: $500 mỗi tháng
Phòng với 2 bữa ăn/ngày: $650 mỗi tháng

Vui lòng truy cập trang web về chỗ ở để biết
thêm chi tiết: www.pierce.ctc.edu/ie-housing

Quá Trình Theo Học Trường Cao Đẳng Pierce
Bạn có thể nộp đơn vào Trường Cao Đẳng Pierce bất cứ lúc nào. Cụ thể “Ngày Nộp Đơn Ưu Tiên”
được cung cấp để đảm bảo bạn có đủ thời gian để xin thị thực, du lịch đến Hoa Kỳ và có lựa chọn
chỗ ở tốt nhất.
1 Chọn thời gian tốt nhất để ghi danh. Chúng tôi có bốn ngày bắt đầu vào mỗi năm (xem biểu đồ bên dưới)
2 Nộp đơn và nhận chấp thuận trong vòng 48 giờ nếu đơn xin hoàn tất
3 Nhận mẫu I-20 được gửi bằng DHL, thanh toán phí SEVIS và lên lịch phỏng vấn xin thị thực với Lãnh sự quán Hoa Kỳ
tại nước bạn

4 Nộp đơn chọn chỗ ở
5 Mua vé máy bay đến Mỹ ít nhất một tuần trước khi bắt đầu lớp học
6 Sắp xếp đón tại sân bay (chỉ miễn phí nếu bạn đến vào ngày ưu tiên của chúng tôi - hỏi khi nộp đơn)
7 Đến nơi sau khi được đón tại sân bay trở về chỗ ở của bạn và ổn định tại ngôi nhà mới của bạn
8 Thực hiện bài kiểm tra xếp lớp với các khóa học hoặc Chương Trình Tiếng Anh Chuyên Sâu, sau đó đăng ký
9 Tham dự định hướng bắt buộc, tiệc chào mừng, tham gia các câu lạc bộ và hoạt động, kết bạn
10 Trả tiền học phí và bắt đầu lớp học

Open start dates
Spring 2020 - April
Summer 2020 - July
Fall 2020 - September
Winter 2021 - January
Spring 2021 - April

Chi phí ước tính cho Năm Học 2020-2021
Chương Trình Tiếng Anh Chuyên Sâu

Lớp học

Mục

Học theo Quý Năm học
(3 tháng)
(9 tháng)

Học theo Quý Năm học
(3 tháng)
(9 tháng)

Học phí & lệ phí *

$2,750

$8,250

$3,295

$9,886

Sách & học cụ

$250

$750

$300

$900

Bảo hiểm y tế

$341

$1,023

$341

$1,023

Chỗ ở & ăn uống $650/tháng

$1,950

$5,850

$1,950

$5,850

Chi phí cá nhân

$750

$2,250

$750

$2,250

Tổng cộng chi phí (ước tính

$6,041 USD

$18,123 USD

$6,636 USD

$19,909 USD

*Học phí và chi phí dựa trên 15 tín chỉ; chi phí chính xác tùy thuộc vào số lượng tín chỉ được lấy.
*Trường Cao Đẳng Pierce có quyền thay đổi bất kỳ khoản phí nào mà không cần thông báo để tuân thủ các quy định và chính sách của
tiểu bang hoặc của nhà trường.

Cách thức Nộp đơn
Mục tiêu của chúng tôi là giúp bạn dễ dàng nộp đơn vào Trường Cao Đẳng Pierce. Bạn hãy gửi email cho chúng tôi theo
địa chỉ international@pierce.ctc.edu nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào trong quá trình nộp đơn. Chúng tôi sẽ trả lời trong
vòng một ngày làm việc. Xin đừng lo lắng về việc gửi một đơn xin hoàn chỉnh. Gửi cho chúng tôi những gì bạn có và chúng
tôi sẽ giúp hướng dẫn bạn nộp đơn thành công.

1

Hoàn Thành Mẫu Đơn Đăng Ký
Có sẵn trên trang web của chúng tôi tại www.pierce.ctc.edu/ie-apply

2

Thu Thập Tài Liệu của Bạn:
n Bản sao hộ chiếu của bạn
n Bảng sao kê ngân hàng chính thức cho thấy at least $ 20,000 USD cho trường cao đẳng HOẶC $ 18,000 USD cho Chương
Trình Tiếng Anh Chuyên Sâu (IEP)
n Bảng điểm không chính thức:
n Đối với việc nhập học trực tiếp hoặc Chương Trình Tiếng Anh Chuyên Sâu (IEP), hãy cung cấp bằng chứng về việc
đã tốt nghiệp trung học hoặc theo học trường cao đẳng/đại học.
n Đối với Chương Trình Hoàn Thành Bậc Trung Học Cấp Tốc:
Cung cấp bảng điểm trung học được dịch ra tiếng Anh (lớp 9 trở lên hoặc bắt đầu lúc 14 tuổi)
n Bằng chứng về Độ Thông Thạo Tiếng Anh để vào đại học; TOEFL 61 hoặc IELTS 5.5
Chúng tôi cũng chấp nhận: Eiken 2-A, GTEC IBT 1050, ELS 109, EF B2-3 (Vui lòng xem trang web của chúng tôi để biết
thêm tùy chọn)
Không yêu cầu tiếng Anh nếu ghi danh vào Chương Trình Tiếng Anh Chuyên sâu (IEP)

3

Gửi Đơn Đăng Ký và Tài Liệu qua email tới international@pierce.ctc.edu

4

Thanh Toán Phí Xử Lý và Phí Vận Chuyển ($50) - chúng tôi sẽ gửi cho bạn hướng dẫn thanh toán

5

Thư Chấp Thuận và tài liệu Thị Thực (I-20) của bạn sẽ được gửi cho bạn vào ngày làm việc tiếp theo

6

Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn hướng dẫn về phỏng vấn xin thị thực, đơn xin chỗ ở và lịch trình buổi định hướng và
hướng dẫn các bước tiếp theo để bạn ghi danh thành công vào Trường Cao Đẳng Pierce

#YouAreWelcomeHere
Theo dõi Trường Cao Đẳng Pierce
trên phương tiện truyền thông xã hội
piercecollegeIE

piercecollegeIE

piercecollegeIE

PiercecollegeIE

Đăng ký trực tuyến ngay bây giờ!
www.pierce.ctc.edu/ie-apply

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy
cập trang web của chúng tôi tại:
www.pierce.ctc.edu/IE

Liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc
nào tại:
Email: international@pierce.ctc.edu
Điện thoại: 253-964-6229
Fax: 253-964-6256

1806 AF

Địa điểm:

Văn Phòng Giáo Dục Quốc Tế Trường Cao
Đẳng Pierce
9401 Farwest Drive SW
Lakewood, Washington 98498-1999, Hoa Kỳ

Trường Cao Đẳng Pierce không phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, tuổi tác, tình trạng khuyết tật về thể chất hoặc tinh thần,
việc mang thai, thông tin di truyền, giới tính, khuynh hướng tình dục, nhận dạng giới tính, tình trạng hôn nhân, tín ngưỡng, tôn giáo, tình trạng quân sự,
hoặc sử dụng chó dẫn đường được huấn luyện hoặc động vật phục vụ trong các chương trình và hoạt động. Đối với các yêu cầu liên quan đến việc tuân thủ,
hãy liên lạc với Điều Phối Viên Chức Danh IX của Học Khu Trường Cao Đẳng Pierce, 253-964-6519 | 9401 Farwest Drive SW, Lakewood WA 98498.
Trường Cao Đẳng Pierce cam kết Công Bằng, Đa Dạng và Hòa Nhập và đảm bảo rằng không có cá nhân khuyết tật nào bị loại trừ hoặc bị từ chối tiếp cận do
không có hỗ trợ hoặc dịch vụ phụ trợ. Chúng tôi cung cấp phương tiện hỗ trợ hợp lý cho tất cả các hoạt động do trường tài trợ. Nếu bạn cần phương tiện hỗ
trợ hoặc có thắc mắc về việc cung cấp phương tiện hỗ trợ cho người khuyết tật, vui lòng liên hệ với Dịch Vụ Tiếp Cận & Khuyết Tật, 253-964-6468 hoặc ADS@
pierce.ctc.edu. Các yêu cầu sẽ được phục vụ hiệu quả nhất nếu được thông báo ít nhất 2 tuần trước sự kiện.

