
Nơi thế giới hội tụ để học hỏi...  
về kinh doanh quốc tế. 
 
Chương trình IBP là chương trình một năm nhằm chuẩn bị 
cho các bạn trẻ cũng như sinh viên của trường cơ hội được 
thực tập tại một tổ chức hoặc một nước nói tiếng Anh. Sau bậc 
cao đẳng, tiếng Anh chuyên sâu, và các lớp học IBP, sinh viên 
sẽ tham gia vào môi trường nói tiếng Anh. Chương trình học, 
cơ hội đào tạo và trải nghiệm của IBP chắc chắn sẽ mang đến 
cho bạn lợi thế cạnh tranh về nghề nghiệp!

Các Ngành nghề Kinh 
doanh Quốc tế  
(International Business 
Professions - IBP)Chương trình IBP tại Bellevue College

Sinh viên có thể tận dụng mạng lưới những doanh nghiệp nổi bật ngày càng 
phát triển, hoặc tìm kiếm những công ty mới năng động để quan sát, học hỏi. 
Chương trình IBP đã trở thành một trải nghiệm thành công đối với sinh viên 
từ năm 1989. Thành công này đến từ chất lượng giáo dục cao cấp và chương 
trình giảng dạy chú trọng vào kỹ năng sử dụng tiếng Anh của Bellevue College, 
có liên hệ chặt chẽ tới những kỹ năng thực tế trong lĩnh vực kinh doanh. Bên 
cạnh đó, khu vực Seattle của Bang Washington sẽ mang đến cho bạn rất nhiều 
cơ hội cũng như hoạt động thú vị bên ngoài trường học.

Những địa điểm thực tập
● HIS Seattle
● Fujifilm Sonosite
● Ratio
● iLeap
● Global Transportation Services

"Những sinh viên IBP thật tuyệt vời. Không có trường hợp nào ngoại lệ, các em đều sẵn sàng 
làm việc chăm chỉ, hăng hái học hỏi và rất chín chắn trong cách hòa hợp với môi trường làm 
việc chuyên nghiệp. Chúng tôi luôn khuyến khích các em tận dụng cơ hội được đào tạo và 
thật tuyệt khi thấy các em học hỏi nhanh đến thế nào về công ty, văn hóa cũng như nguyên 
lý phục vụ khách hàng của chúng tôi".  

Morgan Wilson
Quản lý, Expeditors International

"Chương trình IBP đã thực sự dạy cho tôi cách học tập một cách độc lập, giờ đây tôi có thể 
nghiên cứu những ngành kinh doanh khác nhau và tìm kiếm những thông tin có ích cho 
tương lai của mình".

Misayo Araki
Sinh viên IBP 

● Jubilee REACH
● The Mariners
● Expeditors International
● Và nhiều nơi khác

Để đăng ký vào Chương trình IBP, truy cập  
 www.bellevuecollege.edu/oiegi

hoặc liên hệ với Deron Dahlke, Trợ lý Giám đốc
email: deron.dahlke@bellevuecollege.edu 

Văn Phòng Giáo dục Quốc tế • Bellevue College
3000 Landerholm Circle SE • Bellevue, WA 98007-6484 • USA 

(425) 564-3185 • oie@bellevuecollege.edu
www.bellevuecollege.edu/oiegi

Bellevue College không phân biệt chủng tộc hay nguồn gốc; tín ngưỡng; màu da; quốc tịch; giới tính; tình trạng hôn nhân; xu 
hướng giới tính; tuổi tác; tôn giáo; sự khuyết tật về giác quan, trí óc, hay thể chất; xác định giới tính hoặc hoặc tình trạng cựu 
chiến binh trong các chương trình và hoạt động giáo dục mà trường vận hành... Vui lòng xem chính sách 4150 tại  www.bel-

levuecollege.edu/policies/.



    
 

          

         

 

    

 
      

  
     

      
        
 

   
     

   
    

  

   

    

    
 

   

    

     

 

 
   

    

 
 

 
   

 

    
     
   

   
      

   
  

   

     

 

 

Chương trình IBP
Chương trình IBP được thiết kế nhằm cung cấp cho các bạn trẻ lợi thế cạnh 
tranh trong những ngành nghề thuộc lĩnh vực kinh doanh quốc tế. Đồng thời, 
các bạn cũng có thể vận dụng những kỹ năng này trong một chương trình 
thực tập quan sát được thiết kế phù hợp với mong muốn của từng học sinh.

● Đào tạo kỹ năng kinh doanh cần thiết cho thị trường việc làm hiện nay
● Hướng dẫn theo nhóm nhỏ
● Tư vấn và gia sư một-một
● Cơ hội thực tập tại các công ty và tổ chức phi lợi nhuận Hoa Kỳ
● Mạng lưới hỗ trợ nhiệt tình bao gồm các giảng viên, cố vấn, và nhân viên 

của trường
● Được sử dụng đầy đủ các nguồn hỗ trợ trong trường
● Nghiên cứu học thuật trong nhiều lĩnh vực theo mong muốn

"Chương trình IBP là một trải nghiệm đặc biệt bởi 
chương trình mang đến cho tôi một cơ hội thực tập 

trong khi đang học Anh ngữ. Thông qua IBP, tôi đã học 
được cách trang bị cho sự nghiệp tương lai của mình. 

Nếu có cơ hội quay lại nước Mỹ, tôi chắc chắn sẽ muốn 
tham gia vào một chương trình tương tự như thế. Tôi 

cũng khuyên những bạn muốn cải thiện kỹ năng tiếng 
Anh cũng như muốn có cơ hội thực tập tại Mỹ nên 

tham gia vào chương trình này".
Jae Hee Jang, học sinh IBP  

● Gia sư
● Nhiều câu lạc bộ sinh viên và các 

hoạt động sôi nổi trong và ngoài 
nhà trường

● Những khóa học ngoại khóa thú vị 
(không có tín chỉ)

CHƯƠNG TRÌNH A CHƯƠNG TRÌNH B
Nâng cao kỹ năng tiếng Anh thông qua các khóa học Anh ngữ chuyên sâu!

CHƯƠNG TRÌNH A dành cho những học sinh muốn tập trung vào mục tiêu 
nâng cao khả năng nói và hiểu, đọc và viết tiếng Anh, đồng thời muốn tìm hiểu 
về văn hóa Mỹ. Với lớp học quy mô nhỏ, bạn sẽ có cơ hội nhận được sự hướng 
dẫn chuyên sâu và sự quan tâm đặc biệt trong một môi trường đa văn hóa.

Việc nâng cao kỹ năng tiếng Anh và nhận thức về văn hóa sẽ giúp học sinh 
thành công trong quá trình học các khóa học có tín chỉ, đồng thời thực hiện tốt 
các chương trình thực tập. 

Giới thiệu về lĩnh vực Kinh doanh: Tìm hiểu các khía cạnh khác nhau của lĩnh vực quản lý 
kinh doanh, quản lý nhân sự, marketing, điều hành hoạt động, và lập kế hoạch.

Giao tiếp trong Kinh doanh: Học các kỹ  năng thuyết trình, quy tắc giao tiếp qua điện thoại, 
và cách chuẩn bị và tham gia có hiệu quả vào các buổi họp.

Giao tiếp bằng văn bản: Phát triển kỹ năng giao tiếp thông qua định dạng, ngữ điệu, phong 
cách, và văn phong tiếng Anh trong lĩnh vực kinh doanh (bao gồm văn bản, thư điện tử, trang 
web, và tài liệu) thông qua những ví dụ thực tế trong môi trường làm việc.

Tìm hiểu những vấn đề đương đại: Tham gia vào những dự án theo nhóm để phát triển kỹ 
năng nghiên cứu và tư duy đánh giá nhằm tạo ra những bài thuyết trình về các vấn đề 
đương đại trên thế giới. Tham gia và báo cáo về các hoạt động tình nguyện.      

Kinh doanh Quốc tế: Phân tích ảnh hưởng từ sự khác nhau trong các môi trường văn hóa, 
pháp lý, công nghệ, và kinh tế lên hoạt động kinh doanh quốc tế trên thị trường toàn cầu.

Quan sát và Chuẩn bị: Xác địch mục tiêu nghề nghiệp nhằm lên chiến lược nghiên cứu, chuẩn 
bị lý lịch nghề nghiệp, thư xin việc, và giao tiếp bằng thư điện tử. Phát triển kỹ năng phỏng vấn 
và giao tiếp qua điện thoại.

Học viết tiếng Anh dành cho người nước ngoài: Sử dụng các tư liệu phong phú để nâng cao 
kỹ năng viết và kiến thức về ngữ pháp.  

Phân công Thực tập: Vận dụng kỹ năng từ quá trình Quan sát và Chuẩn bị để dành 
chắc chắn một suất thực tập cho Học kỳ 4 với sự giúp đỡ từ các giảng viên. Phân công 
thực tập dựa trên lịch sử đào tạo, kinh nghiệm làm việc, sở thích, khả năng tiếng Anh, 
và mục tiêu nghề nghiệp của mỗi sinh viên. Tìm hiểu quy tắc làm việc chuyên nghiệp và 
cách giao tiếp rõ ràng, hiệu quả trong văn hóa kinh doanh Mỹ.

Học Viết, Nói, và Đọc Tiếng Anh dành cho người nước ngoài: sử dụng nguồn tài liệu 
phong phú để nâng cao kiến thức về ngữ pháp, cách viết, kỹ năng đọc và nói tiếng Anh.   

Hỗ trợ Nơi làm việc: Thể hiện sự chủ động để nâng cao trách nhiệm, đóng góp

cho tổ chức, điều hướng các vấn đề tại nơi làm việc, và xây dựng một mạng lưới quan hệ trong 
công việc.

Quan sát (Thực tập): Áp dụng kiến thức từ quá trình Hỗ trợ nơi Làm việc thông qua kinh 
nghiệm thực tế tại một tổ chức của Mỹ và hoàn thành 10 tuần thực tập quan sát (không có 
thù lao). Các giảng viên cố vấn sẽ vẫn là người chỉ dẫn, giữ liên lạc và tiếp tục hỗ trợ sinh viên 
trong suốt quá trình thực tập.

Khóa học: Sinh viên lựa chọn một lớp học phù hợp với kỹ năng và sở thích của mình. 
Ví dụ, các khóa học phổ biến là Kế toán, Kinh doanh, Phần mềm Máy tính, Công nghệ 
Thông tin, và Marketing.

Giao tiếp trong Kinh doanh: Học các kỹ  năng thuyết trình, quy tắc giao tiếp qua điện 
thoại, và cách chuẩn bị và tham gia có hiệu quả vào các buổi họp.

Giao tiếp bằng văn bản: Phát triển kỹ năng giao tiếp thông qua định dạng, ngữ điệu, 
phong cách, và văn phong tiếng Anh trong lĩnh vực kinh doanh (bao gồm văn bản, thư 
điện tử, trang web, và tài liệu) thông qua những ví dụ thực tế trong môi trường làm 
việc.

Tìm hiểu những vấn đề đương đại: Tham gia vào những dự án theo nhóm để phát 
triển kỹ năng nghiên cứu và tư duy đánh giá nhằm tạo ra những bài thuyết trình về các 
vấn đề đương đại trên thế giới. Tham gia và báo cáo về các hoạt động tình nguyện.       

Khóa học: Sinh viên lựa chọn từ 5 đến 13 tín chỉ cho các lớp học nhằm phát triển 
kỹ năng và mục tiêu cá nhân. Ví dụ, các khóa học phổ biến là Kế toán, Kinh doanh, 
Phần mềm Máy tính, Công nghệ Thông tin, và Marketing.

Quan sát và Chuẩn bị: Xác địch mục tiêu nghề nghiệp nhằm lên chiến lược 
nghiên cứu, chuẩn bị lý lịch nghề nghiệp, thư xin việc, và giao tiếp bằng thư điện 
tử. Phát triển kỹ năng phỏng vấn và giao tiếp qua điện thoại.

Khóa học: Sinh viên lựa chọn từ 10 đến 16 tín chỉ cho các lớp học nhằm phát triển 
kỹ năng và mục tiêu cá nhân. Ví dụ, các khóa học phổ biến là Kế toán, Kinh doanh, 
Phần mềm Máy tính, Công nghệ Thông tin, và Marketing.

Phân công Thực tập: Vận dụng kỹ năng từ quá trình Quan sát và Chuẩn bị để dành 
chắc chắn một suất thực tập cho Học kỳ 4 với sự giúp đỡ từ các giảng viên. Phân 
công thực tập dựa trên lịch sử đào tạo, kinh nghiệm làm việc, sở thích, khả năng 
tiếng Anh, và mục tiêu nghề nghiệp của mỗi sinh viên. Tìm hiểu quy tắc làm việc 
chuyên nghiệp và cách giao tiếp rõ ràng, hiệu quả trong văn hóa kinh doanh Mỹ.

Hỗ trợ Nơi làm việc: Thể hiện sự chủ động để nâng cao trách nhiệm, đóng góp 
cho tổ chức, điều hướng các vấn đề tại nơi làm việc, và xây dựng một mạng lưới quan 
hệ trong công việc.

Quan sát (Thực tập): Áp dụng kiến thức từ quá trình Hỗ trợ nơi Làm việc thông qua 
kinh nghiệm thực tế tại một tổ chức của Mỹ và hoàn thành 10 tuần thực tập quan sát 
(không có thù lao). Các giảng viên cố vấn sẽ vẫn là người chỉ dẫn, giữ liên lạc và tiếp 
tục hỗ trợ sinh viên trong suốt quá trình thực tập.

Chương trình IBP mang đến cho bạn
● Một chương trình thực tập quan sát 220 giờ trong môi trường nói tiếng Anh
● Một chứng chỉ giải thưởng
● Một bảng điểm có chứng nhận "Đã hoàn thành Chương trình IBP" có liệt kê 

đầy đủ các khóa học và điểm số
● Mạng lưới quan hệ rất có ích cho sự nghiệp trong tương lai
● Nhanh chóng tăng sự tự tin và kỹ năng nói tiếng Anh

HỌC KỲ HỌC KỲ

HỌC KỲ HỌC KỲ

HỌC KỲ HỌC KỲ

HỌC KỲ HỌC KỲ

Nâng cao kiến thức với các lớp học cấp tín chỉ và tìm hiểu về lĩnh vực kinh 
doanh, công nghệ, máy tính, và nhiều hơn nữa!

CHƯƠNG TRÌNH B dành cho các sinh viên muốn khám phá và đào sâu kiến 
thức trong lĩnh vực học tập đã lựa chọn. Sinh viên của CHƯƠNG TRÌNH B 
theo học các lớp cấp tín chỉ cùng với sinh viên bản xứ người Mỹ.

Việc nâng cao kỹ năng và kiến thức sẽ mang lại cho sinh viên nền tảng để 
chuẩn bị cho cơ hội thực tập và sự nghiệp trong tương lai.

Các nguồn hỗ trợ:
Bellevue College hỗ trợ học sinh 
quốc tế với các dịch vụ:


