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Thông qua chương trình 2+2 của chúng tôi, các sinh viên sẽ học hai năm đầu 

trong quá trình hoàn tất bằng cử nhân của mình tại trường Bellevue College. 

Cùng với cố vấn học tập của mình, các sinh viên sẽ triển khai một chương 

trình chuyển tiếp theo yêu cầu riêng của cá nhân, bao gồm các lớp đào tạo 

tổng quát và giới thiệu chuyên ngành chính của họ. Trường Bellevue College 

là trường có số sinh viên chuyển tiếp lên các trường đại học bốn năm hơn 

bất kỳ trường đại học cộng đồng nào khác trong tiểu bang! Trường Bellevue 

College có 135 bằng cấp và chứng chỉ, bao gồm: Bằng cao đẳng đại học liên 

thông về 60 ngành học chính khóa, và các Chương trình Đào tạo Chuyên 

môn và Kỹ thuật trong hơn 75 chuyên ngành với 21 trong số các bằng cấp 

này có thể liên thông lên các chương trình cử nhân đại học tại Washington.

Trường Bellevue College tự hào về các sinh viên quốc tế của mình đã được 

chuyển tiếp lên một số trường nổi tiếng hàng đầu trong nước. Dưới đây là 

danh sách một số các trường này:

 � University of Washington

 � Washington State University

 � Eastern Washington University

 � Central Washington University

 � Seattle University

 � Seattle Pacific University

 � University of Puget Sound

 � Pacific Lutheran University

 � University of Texas

 � University of Southern California

 � California State University

 � University of California

 � University of Oregon

 � The Ohio State University

 � Cornell University

 � University of Minnesota

 � Alabama State University

 � Iowa State University

 � Purdue University 

 � University of Massachusetts

 � University of North Carolina

 � Indiana University

Chương trình nào phù hợp với bạn?

Sinh viên quốc tế tương lai có thể chọn và tham gia các chương trình sau 

đây:

 � chương trình Anh 

ngữ Chuyên Sâu

 � chương trình Cao 

Đẳng Đại Học Liên 

Thông hai năm 

(dành cho những 

sinh viên nào có kế 

hoạch chuyển tiếp 

lên các trường đại 

học bốn năm)

 � chương trình Cao 

Đẳng Đại Học và 

Chứng Chỉ Chuyên 

Môn hoặc Kỹ Thuật.
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Anh ngữ Chuyên sâu/
Dự bị Đại học

Giới thiệu: Chương trình Anh ngữ Chuyên 
sâu của trường đại học Bellevue College, được 
Hội Anh ngữ Chuyên sâu Hoa Kỳ (Ameri¬can 
Association of Intensive English Programs - 
AAIEP) công nhận, là một chương trình hữu ích 
và nghiêm túc. Chương trình này gồm có năm 
cấp bậc đào tạo Anh ngữ và sẽ giúp sinh viên 
tăng cường các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết và 
văn phạm. Sau khi hoàn tất thành công chương 
trình này và chứng tỏ đã thành thạo Anh ngữ, 
các sinh viên có thể chuyển tiếp lên học ở 
chương trình chính khóa tại Bellevue College.

Dành cho: Sinh viên quốc tế muốn trau dồi 
trình độ Anh ngữ để có cơ hội tìm kiếm việc 
làm khả quan trên thị trường quốc tế, và những 
người mà tiếng Anh không phải là ngôn ngữ 
chính đang chuẩn bị vào học tại một trường 
cao đẳng hoặc đại học ở Hoa Kỳ. (Xem dưới đây.)

Chương trình Cầu Nối

Giới thiệu:  Trong chương trình Cầu Nối này, 
sinh viên sẽ học một lớp 5 tín chỉ của Chương 
trình Chính khóa và từ 8 đến 10 giờ các lớp Dự 
bị Đại học. Trong chương trình Cầu Nối này, sinh 
viên có thể học lấy tín chỉ đại học, học cùng với 
các sinh viên Mỹ, và tiếp tục được hỗ trợ từ các 
giảng viên Anh Ngữ có bằng cấp đặc biệt dạy về 
ESL (English-as-a-Second-Language – ESL, tiếng 
Anh là ngôn ngữ thứ hai).  

Dành cho: Những sinh viên giỏi có thể đăng ký 
tham gia một học kỳ chương trình Cầu Nối trước 
khi đăng ký học toàn thời gian của chương trình 
Chính Khóa (xem đơn đăng ký xin học để biết 
thêm về các yêu cầu cụ thể). 

Sinh viên hoàn tất thành công chương trình Cầu Nối có 

thể tham gia các lớp học tín chỉ với cấp độ đại học mà 

không cần phải có điểm TOEFL.

Bằng Chuyển tiếp Cao đẳng 
về Nghệ thuật hoặc Khoa học

Giới thiệu: Sinh viên hoàn tất bằng cao đẳng 
hai năm của trường Bellevue College sẽ được 
chuyển tiếp lên học tại trường đại học bốn năm 
tại Hoa Kỳ, với hai năm học cao đẳng được xem 
tương đương với hai năm đầu của bốn năm đại 
học, để hoàn tất bằng cử nhân với hai năm sau 
cùng học những môn trong ngành do sinh viên 
chọn.

Dành cho: Các sinh viên quốc tế có kế hoạch 
lấy bằng cử nhân tại một trường đại học Hoa Kỳ.

Xem Sơ đồ Tóm lược Bằng cấp và Chứng chỉ 

kèm theo để tìm hiểu danh sách các bằng cấp 

và chương trình chứng chỉ tại trường Bellevue 

College.

Đào tạo nghề: Chương trình 
Đào tạo Chuyên môn  
& Kỹ thuật

Giới thiệu: Các Chuyên Ngành học này sẽ 
trang bị cho bạn những kỹ năng để có thể tìm 
được việc làm trong một lĩnh vực cụ thể.

Dành cho: Các sinh viên muốn bắt đầu làm việc 
sau hai năm học tập, hoặc muốn thay đổi việc làm.

Chương trình Đào tạo 
Chuyên môn Thương mại 
Quốc tế (International 
Business Professions - IBP)

Giới thiệu: Chương trình một năm này trang bị 
cho sinh viên những kiến thức cơ bản về nền 
thương mại phương Tây thông qua các buổi học 
tại lớp và trong thực tiễn tại các công ty. Chương 
trình học bao gồm các lớp Thương mại và Anh 
ngữ ESL cùng với các lớp tín chỉ trong chương 
trình chính khóa.

Sau khi hoàn tất ba học kỳ, mỗi học kỳ ba 
tháng, sinh viên sẽ được sắp xếp vào thực tập 
với một công ty địa phương, làm thực tập 220 
giờ không lương.

Dành cho: Những người trưởng thành nào 
quan tâm đến việc nâng cao các kỹ năng 
thương mại và Anh ngữ của mình.

Bằng Cử nhân:

Cử nhân Khoa học Ứng dụng  
Bức xạ và Khoa học Chẩn 
đoán Hình ảnh

Giới thiệu: Bằng hướng nghiệp Cử nhân Khoa 
học Ứng dụng Bức xạ và Khoa học Chẩn đoán 
Hình ảnh của trường Bellevue College có bốn 
lĩnh vực khác nhau: 

 � Quản lý Bức xạ và Hình ảnh (RAIM) 
 � Công nghệ Bức xạ và Hình ảnh (RAIT) 
 � Liều lượng Y tế học 
 � Trợ lý Chuyên gia X Quang

Dành cho: Những nhà chuyên môn đang 
làm việc trong lĩnh vực hình ảnh và bức xạ. 
Để biết thêm thông tin, hãy vào trang web  
http://bellevuecollege.edu/programs/degrees/
bachelor/bas/.

Cử nhân Nghệ thuật Ứng dụng 
trong Thiết kế Nội thất

Giới thiệu: BAA trong Thiết kế Nội thất là 
một trong chỉ hai chương trình thiết kế nội 
thất được CIDA công nhận tại Washington, và 
chúng tôi có trách nhiệm trang bị cũng như tạo 
cảm hứng cho những nhà thiết kế tương lai.

Dành cho: Mặc dù chương trình học chính thức 
là bốn năm liên tiếp, nhưng những người đã 
có bằng cao đẳng đại học về thiết kế nội thất 
có thể đạt được bằng cử nhân trong vòng hai 
năm. Để biết thêm thông tin, hãy vào trang web 
http://bellevuecollege.edu/programs/degrees/
bachelor/baa/.
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B a n g  W a s h i n g t o n  –  
m ộ t  W a s h i n g t o n  k h á c

Nằm về phía Tây Bắc Thái Bình Dương, Bang Washington (xin đừng nhầm lẫn với Washington, DC) là một 

trong những vùng đẹp nhất Hoa Kỳ với số dân khoảng 6 triệu dân. Dãy núi Cascade chạy ngang qua khu 

vực chính giữa tiểu bang, Dãy núi Rocky nằm ở bờ đông, còn Dãy núi Olympic lọt thỏm trong góc tây bắc 

của tiểu bang. Gần như từ bất kỳ chỗ nào trong tiểu bang bạn đều có thể nhìn thấy ít nhất một trong các 

dãy núi hùng vĩ của tiểu bang chúng tôi, đó là Mount Rainier, Mount Hood, Mount Adams và Mount St. 

Helens (thật chẳng bỏ công với một chuyến tham quan để nhìn thấy Mount St. Helens National Volcanic 

Monument [Khu tưởng niệm núi lửa quốc gia Mount St. Helens], một khu di tích nằm ngay trên vùng 

đất khi xưa là miệng núi lửa, phục vụ cho công tác nghiên cứu, giải trí, và giáo dục). Những dãy núi của 

bang Washington là những cơ hội thưởng thức các môn thể thao trong tuyết – trượt ván, trượt tuyết, 

trượt ống, xe máy trượt tuyết – và đi bộ và cắm trại ở những nơi có phong cảnh ngoạn mục. Bờ biển tây 

Washington giáp ranh với Thái Bình Dương với nhiều khu nghỉ mát và bãi biển tuyệt đẹp. Nhiều người 

dân Washington thích đi chơi bằng du thuyền và câu cá trên biển, hồ và sông của tiểu bang, cũng như 

tại Puget Sound.  

M ộ t  đ ị a  đ i ể m  c h à o  đ ó n

Tại Bellevue, bạn sẽ tìm thấy một cộng đồng người nhập 

cư và một trường đại học luôn chào đón các sinh viên 

quốc tế. Bellevue là một thành phố quốc tế sử dụng 

nhiều thứ tiếng, trong số 119,000 cư dân thì cứ bốn 

người sẽ có một người được sinh ra bên ngoài Hoa Kỳ. 

Bellevue có thành phần dân cư khác nhau đáng kể rất 

nhiều so với khu Eastside và hơi khác hơn Quận King và 

cả nước nói chung, theo thông tin Điều tra Dân số Hoa 

Kỳ năm 2000. Tỷ lệ người dân Bellevue nói ngôn ngữ 

khác ngoài tiếng Anh ở nhà cao trên mức trung bình. 

Vùng đô thị Seattle có số dân Châu Á cao thứ năm tại 

Hoa Kỳ, gồm 17 phần trăm dân số Bellevue và gần 11  

 phần trăm chủ sở hữu doanh nghiệp.   

Địa điểm thuận lợi
Bellevue nằm ở trung tâm vùng Puget Sound với những khung cảnh 

mặt trời lặn rực rỡ, và đỉnh núi tuyết phủ của Dãy núi Cascade về phía 

đông và Dãy Núi Olympic về phía tây. Trường Bellevue College nằm ở 

phía đông nam trung tâm thành phố Bellevue, cách trung tâm thành 

phố Seattle 10 phút, cách biên giới Canada hai giờ, cách Portland hai 

giờ chạy xe, và chỉ cần một chuyến bay ngắn là đến các thành phố 

San Francisco và Los Angeles, bang California. Và cũng chỉ mất một 

khoảng thời gian ngắn chạy xe đến khu trượt tuyết hàng đầu thế 

giới – khu gần nhất chỉ mất 30 phút chạy xe – và Thái Bình Dương.  

Môi trường an toàn
Bellevue mãi là một trong những cộng đồng an toàn nhất ở khu 

Puget Sound và trên toàn quốc, với tỷ lệ thống kê tội phạm rất thấp 

so với mức trung bình trên toàn quốc. Bellevue có tỷ lệ tội phạm thấp 

nhất trong tiểu bang. Tạp chí CNNMoney đánh giá Bellevue là một 

trong 25 thành phố an toàn nhất Hoa Kỳ.   

Trường Bellevue College là một 
khuôn viên xinh đẹp của miền Tây
Với những hàng cây xanh rì bao quanh khuôn viên trường, khoảng 

38,4 hecta (96 mẫu Anh), trường Bellevue College là một địa điểm 

an toàn và xinh đẹp để học tập và thưởng thức các hoạt động ngoại 

khóa. Văn phòng An Ninh của trường Bellevue College bố trí nhân 

viên an ninh tuần tiểu suốt ngày đêm.

Tham gia một chuyến tham quan ảo
Bạn có thể tham quan khuôn viên trường chúng tôi bằng trực tuyến 

tại trang www.bellevuecollege.edu/tour/. Bạn có thể tham quan khu 

vực nhà sách, phòng thí nghiệm và các giảng đường của chúng tôi, 

Tòa Nhà Dịch vụ Sinh viên, Trung tâm Truyền thông Thư viện, và 

khuôn viên thư giãn và luôn chào đón của chúng tôi.
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N h ữ n g  c â u  h ỏ i  t h ư ờ n g  g ặ p
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3000 Landerholm Circle SE � Bellevue, WA 98007-6484 USA

ĐIỆN THOẠI: (425) 564-3185 � FAX: (425) 641-0246 � E-mail: isp@bellevuecollege.edu  � www.bellevuecollege.edu/isp

Trường Bellevue College xác nhận là chúng tôi chủ trương tạo cơ hội bình đẳng cho sinh viên, không phân biệt màu da hoặc sắc tộc, màu da, tín ngưỡng, tôn giáo, quốc tịch, giới tính, định hướng tình dục bao gồm nhận biết giới tính hoặc thể hiện giới tính, độ tuổi, tình trạng hôn nhân hoặc gia đình, tàn tật, hoặc tình trạng cựu chiến binh tàn tật hoặc cựu chiến binh Việt Nam. Vui lòng vào trang www.bellevuecollege.edu/equal.asp.

Thủ tục đăng ký xin học là gì và khi nào là hạn chót?
Chương trình đăng ký xin học ở trường Bellevue College không có kỳ hạn và nhận mọi sinh 

viên quốc tế mỗi học kỳ. Tuy nhiên, đối với những sinh viên nước ngoài đăng ký xin học, 

chúng tôi đề nghị bạn nên nộp đơn ít nhất 3-4 tháng trước học kỳ mà bạn muốn bắt đầu 

học. Kiểm tra với Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại quốc gia của bạn để tìm hiểu 

thời gian trung bình yêu cầu xin giấy Thị Thực (visa). Thời gian cấp visa khác nhau tùy theo 

quốc gia và bạn cần có đủ thời gian chuẩn bị cho chuyến du học của bạn. Đơn đăng ký xin 

học của trường Bellevue College hiện có sẵn trực tuyến trên trang http://bellevuecollege.

edu/isp/application.html. Bạn gửi đơn đăng ký xin học của bạn đến Bellevue College cùng 

với tất cả hồ sơ yêu cầu và chúng tôi sẽ gửi cho bạn thông báo tình hình hồ sơ của bạn bằng 

đường bưu điện.

Nếu tôi không đạt được số điểm TOEFL 173/500, 
iBT 61 hoặc IELTS 5.5, tôi vẫn có thể tham gia 
học tại trường Bellevue College không?
Có. Chương trình  Anh ngữ Chuyên sâu của chúng tôi sẽ giúp bạn trau dồi kỹ năng tiếng 

Anh của bạn. Có năm cấp bậc đào tạo ESL trong chương trình Anh ngữ Chuyên sâu và một 

chương trình Cầu Nối; mỗi cấp bậc kéo dài 10 tuần (7 tuần vào mùa hè), hoặc một học kỳ. 

Bạn sẽ được đánh giá và sắp xếp vào cấp bậc tương ứng với khả năng của mình vào ngày 

đầu tiên nhập học. Ngay khi bạn hoàn tất các yêu cầu về trình độ Anh ngữ, bạn có thể 

chuyển tiếp lên học các lớp học tín chỉ của chương trình Chính khóa tại trường Bellevue 

College.

Nếu tôi có điểm thi tối thiểu, liệu tôi sẽ được 
đăng ký vào các lớp tín chỉ không?
Được chứ. Nếu bạn đạt số điểm bằng hoặc trên số điểm kiểm tra tối thiểu (xem ở trên), bạn 

có thể nộp đơn vào học các lớp tín chỉ. Các cố vấn học tập của chúng tôi sẽ giúp bạn chọn 

lớp học phù hợp với mục tiêu 

học tập của bạn.

Các khóa học của 
tôi tại trường 
Bellevue College 
được chuyển tiếp 
lên bất kỳ trường 
đại học khác tại 
Hoa Kỳ không?
Có. Các khóa học chính khóa 

tại trường Bellevue College có 

chất lượng tương đương với 

các khóa học chính khóa của 

hai năm đầu tại một trường 

đại học bốn năm. Phần lớn các 

lớp học đại học của trường đại 

học cộng đồng sẽ chuyển tiếp 

được lên một trường đại học 

bốn năm; tuy nhiên chúng tôi 

khuyên bạn nên gặp cố vấn 

học tập để xác định rõ những 

lớp học nào sẽ thích hợp với 

bằng cấp hoặc “chuyên ngành” 

bạn chọn lựa trong tương lai.   

Tôi có cần bảo 
hiểm  
y tế không?  
Có. Trường Bellevue College 

yêu cầu mọi sinh viên và người 

phụ thuộc của họ có tên trong 

đơn I-20 do Trường Bellevue College ban hành đều phải có bảo hiểm y tế. Bạn có thể mua 

chương trình bảo hiểm có hợp đồng của trường Bellevue College. Nếu bạn mua bảo hiểm ở 

một nơi nào khác, thì khoản bảo hiểm phải đáp ứng hoặc vượt hơn các mức quyền lợi của 

chương trình bảo hiểm có hợp đồng của trường Bellevue College. 

Làm thế nào để tôi xin visa F-1? 
Nếu bạn được nhận vào học tại trường Bellevue College, chúng tôi sẽ gửi cho bạn hồ sơ 

nhập cư (I-20) bằng đường bưu điện. Đem mẫu I-20 đến Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Hoa 

Kỳ và nộp đơn xin visa cho sinh viên du học.

Tôi có phải là sinh viên toàn thời gian không? 
Có. Nếu bạn đang học theo diện I-20 do trường Bellevue College ban hành, bạn phải đăng 

ký học toàn thời gian (12 giờ tín chỉ) cho mỗi học kỳ.

Tôi có thể đi làm trong khi theo học tại 
trường Bellevue College không? ? 
Có. Nếu bạn có thị thực F-1, bạn có thể làm việc tại trường không quá 20 tiếng mỗi tuần. 

Tuy nhiên, các công việc làm dành cho sinh viên có hạn và không trả lương cao, nên bạn 

không thể trông cậy vào khoản thu nhập này để chi trả cho tiền học hoặc chi phí sinh sống. 

Việc làm ngoài khuôn viên trường cần phải có giấy phép và chỉ dành cho học sinh theo học 

một số ngành nghề nhất định.

Có nhiều học bổng không?  
Sinh viên quốc tế không đủ điều kiện được hỗ trợ tài chính của chính phủ Hoa Kỳ, nhưng 

văn phòng Sinh viên Quốc tế của chúng tôi có hai loại học bổng trong mỗi học kỳ. Để biết 

thêm thông tin về những học bổng này và những học bổng khác, vui lòng vào trang www.

bellevuecollege.edu/scholarships.
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