
Nơi cả thế giới cùng đến với nhau để học tập



“Với nền kinh tế thay đổi, không ai có việc làm suốt đời, nhưng những
trường cao đẳng cộng đồng có thể mang lại cơ hội việc làm suốt đời.”

- Barak Obama, Tổng thống Hợp chủng quốc Hoa Kỳ



• Cụm từ “Cao đẳng” và “Đại học” tại Hoa
Kỳ mang ý nghĩa tương tự nhau và có
thể thay thế cho nhau được.

• Thông thường, Cao đẳng thường có quy
mô nhỏ hơn và thường cung cấp những
chương trình cử nhân, trong khi Đại học
cung cấp thêm những chương trình sau
đại học.

Sự khác biệt giữa Cao đẳng Cộng đồng và Đai học



• Có 1,132 trường Cao đẳng Cộng đồng tại Hoa Kỳ

• Gần 50% sinh viên tại Hoa Kỳ chọn Cao đẳng Cộng
đồng để bắt đầu sự nghiệp học tập của mình

• 8 triệu sinh viên tham gia chương trình tín chỉ

• 5 triệu sinh viên tham gia chương trình không tín chỉ

• Tỷ lệ: 43% Nam; 57% Nữ

• 780,000 sinh viên quốc tế

Thông tin nhanh về Cao đẳng Cộng đồng

*American Association of Community Colleges, 2012



Bellevue College là trường lớn nhất trong bang

Bang Washington 34 trường Cao đẳng Cộng đồng và
Kỹ thuật.



Là cửa ngõ quốc tế đến nhiều nơi trên thế giới



Thuận lợi của thành phố Bellevue
Một thành phố an toàn, sạch đẹp, sôi động, cách trung tâm Seattle 
15 phút đi xe.



Có quan hệ bền chặt với nhiều Công ty lớn



Thuận lợi của thành phố Bellevue: Đa dạng Văn hóa

* Source: City-Data.com, US Census Bureau
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Thuận lợi của thành phố Bellevue: Cộng đồng thịnh vượng

* Source: City-Data.com, US Census Bureau
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Thu nhập bình quân theo hộ gia đình



Thuận lợi của thành phố Bellevue: Môi trường an toàn

* Source: City-Data.com, US Census Bureau



Thuận lợi của thành phố Bellevue: Khu vực có dân trí cao

Đối với cư dân từ 25 tuổi trở lên tại Bellevue:

• Tốt nghiệp Trung học Phổ thông hoặc cao hơn: 98%

• Bằng cử nhân hoặc cao hơn: 61%

• Bằng Thạc sĩ, Tiến sĩ, Giáo sư: 19%

* Source: City-Data.com, US Census Bureau



Bellevue College hosts two university transfer fairs each year

Mạng lưới nối kết với các trường Đại học khác



Our Software Advantage:
Cam kết với thành công của Sinh viên

• Tỉ lệ sinh viên chuyển tiếp lên University of 

Washington cao nhất trong bang

• Tỉ lệ chuyển tiếp cao đến các trường Đại học

hàng đầu

• Hơn 60% sinh viên quốc tế tốt nghiệp với bằng

danh dự

50% sinh viên quốc tế chuyển tiếp trong năm học vừa qua đã được
nhập học tại 50 Đại học hàng đầu tại Hoa Kỳ



Our Software Advantage: 
Nhiều chọn lựa cho chương trình học vấn

Tiếng Anh Tăng cường cho Dự bị Đại học

• Chương trình 6 cấp độ từ căn bản đến nâng cao

• Cấp độ cao nhất của chương trình Tiếng Anh Tăng

cường là cầu nối đến chương trình Chính khóa

Chương trình Chính khóa

• Bằng cử nhân của Bellevue College và qua EWU

• Chuyển tiếp Đại học: Hơn 60 khóa học chuyển tiếp 2 

năm

• Hơn 75 chuyên môn nghề nghiệp và kỹ thuật



Our Software Advantage: Bằng Công nhận và Danh dự

• Top 10 trường Cao đẳng tốt nhất tại Hoa Kỳ

do tạp chí Rolling Stone bình chọn

• Top 15 Chất lượng Giáo dục tuyệt vời tại

Hoa Kỳ bởi Yahoo

• Giáo sư Dan Mitchell được xếp vị thứ 16 

trong hơn 1.7 triệu giáo sư tại trang web 

ratemyprofessor.com*

* http://www.ratemyprofessors.com/toplists/topLists.jsp



• Hiệp hội Sinh viên Quốc tế

– Gặp gỡ các sinh viên quốc tế trên toàn thế

giới hằng tuần

• Hỗ trợ học vấn

– Phòng học Viết và Đọc

– Phòng học Toán

– Phòng Vi tính và Học tập

– Phòng Kỹ năng Cơ bản

– Trung tâm Thư viện và Truyền thông

– Trung tâm Nghiên cứu Khoa học

– Trung tâm Academic Success

Our Software Advantage: Hỗ trợ Sinh viên Quốc tế



Trong buổi đinh hướng, sinh viên sẽ được

• Gặp gỡ nhân viên của Văn phòng Sinh viên Quốc tế

• Làm bài thi xếp lớp Toán và Tiếng Anh

• Được tư vấn học tập và đăng ký các lớp học

• Tham dự các buổi hội thảo (seminar) về việc thích nghi
với cuộc sống và học tập tại Hoa Kỳ

• Tham gia vào các hoạt động vui chơi cộng đồng và kết
bạn mới

• Khám phá thành phố Seattle 

Định hướng Sinh viên Quốc tế



• Giúp đỡ chuyển tiếp Đại học

• Lập kế hoạch và tư vấn học tập

• Chọn lựa và đăng ký khóa học

• Hỗ trợ kèm cặp học tập

• Định hướng Xã hội, học tập và văn hóa

• Tư vấn và giúp đỡ vấn đề nhập cư

• Hoạt động ngoại khóa

• Học bổng

• Xuất sắc trong học tập và khả năng
lãnh đạo

Sự giúp đỡ từ Văn phòng Sinh viên Quốc tế



• Chăm sóc trẻ em trong trường học

• Tư vấn nghề nghiệp

• Trung tâm tư vấn chuyển tiếp

• Hơn 90 câu lạc bộ và chương trình cho

sinh viên với sở thích đăc biệt

• Cơ hội thực tập và tình nguyện

Các sự hỗ trợ khác



Thuận lợi về chi phí: Chi phí hợp lý cho chất lượng tuyệt vời



Bellevue College và Chương trình Chuyển tiếp Đại học

Khởi đầu cùng Bellevue và kết thúc tại trường bạn mong muốn

Trung học

Phổ thông
4 năm Đại học

Trung học

Phổ thông

2 năm
Cao đẳng

2 năm Đại
học

Bằng cấp

tương đương



Thuận tiện về chi phí: Tiết kiệm cho chương trình 2+2

Tiết

kiệm

$48,610

4 năm tại Đại học
Washington

2 năm tại Bellevue 
College  + 
2 năm tại Univ. of 
Washington

* Based on current cost of attendance estimate (2012)

$135,762

$184,372

Tổng chi phí khóa học



Thư viện ảnh
&

Cảm nghĩ cựu sinh viên



Khuôn viên Bellevue College



Khuôn viên Bellevue College



Photos: Bellevue College Campus



Đời sống sinh viên



Đời sống sinh viên



Hoạt động ngoại khóa



Hoạt động trong trường



Hoạt động trong trường



Môn đối kháng

•Golf

•Bóng rổ

•Bóng chuyền

•Bóng đá

•Tennis

•Điền kinh

Giải trí

•Yoga

•Nhảy

•Aerobics

•Open Gym

Hoạt động thể thao tại Bellevue College



“Bên cạnh những thành công trong học tập, tôi vô
cùng cảm ơn Bellevue College đã mang đến những
cơ hội để trau dồi kinh nghiệm lãnh đạo của tôi

Nhờ vào gia đình thứ hai của tôi tại Bellevue 
College, giờ tôi có thể tiếp tục con đường học vấn
của mình tại một trong những đại học danh giá
nhất.”

-Anh Nguyen, Vietnam

Anh là học sinh quốc tế đầu tiên trong lịch sử Bellevue College được chọn phát biểu trong lễ tốt
nghiệp.  Anh hiện giờ đang theo học tại trường Kinh Doanh Foster của Đại học Washington với
chuyên ngành Tài chính Marketing.

Cảm nhận cựu học sinh



“Tôi yêu Bellevue College vì:
tôi đã gặp gỡ và kết bạn với rất nhiều sinh viên đến
từ khắp nơi trên thế giới.”

-Hyerim,  Korea

“Tôi yêu Bellevue College vì:
Đội ngũ nhân viên và thầy cô hướng dẫn nhiệt tình, tận tâm. 
Họ đã làm giàu thêm kiến thức và vốn sống của tôi.”
-Juliana,  Colombia

“Tôi yêu Bellevue College vì:
…Bellevue College rất an toàn, sạch đẹp với môi trường học
tập thanh bình….. tôi hy vọng tôi sẽ dễ dàng chuyển tiếp
lên các đại học chất lượng tốt sau khi tốt nghiệp tại
Bellevue College.”

-Son,  Vietnam



“Tôi yêu Bellevue College vì :
Đó là một lựa chọn hoàn hảo cho tôi bởi vì môi
trường an toàn, lớp học quy mô nhỏ và mối tương
tác cao giữa sinh viên và thầy cô.”

-Bandar,  Saudi Arabia

“Tôi yêu Bellevue College vì :
Những lớp học trực tuyến rất tuyệt vời cho những sinh viên
thích tự học như tôi và những giáo viên hướng dẫn luôn
chuẩn bị giáo án kỹ càng.”

-Stef,  Brazil

“Tôi yêu Bellevue College vì :
Bellevue College giúp tôi đạt được mục đích cá nhân và học
tập. Tôi thật sự thích học ở những lớp học nhỏ nơi tôi có
thể thoải mái nói tiếng Anh.”

-Egemen,  Turkey



“Tôi yêu Bellevue College vì :
Trường luôn luôn mang lại nhiều cơ hội cho sinh viên để rèn
luyện trở thành nhà lãnh đạo.”

-Kristianto,  Indonesia

“Tôi yêu Bellevue College vì :
Với quy mô lớp học nhỏ, tôi có thể nhận được nhiều sự
quan tâm của thầy cô hơn và đó là động lực để tôi nỗ lực
học tập hơn.”

-Grace,  China



Đại học mà Sinh viên Bellevue College chuyển tiếp đến…



Liên hệ

Office of International Education
Bellevue College
3000 Landerholm Circle SE
Bellevue, WA 98007 USA
Email: oie@bellevuecollege.edu
Telephone: +1(425)564-3185

mailto:oie@bellevuecollege.edu


Cảm ơn!


