Олон Улсын Оюутны Элсэлтийн Товхимол

Яагаад Беллвью
Коллеж гэж?

ОЮУТНЫ ХОТХОН

БЕЛЛВЬЮ ХОТ
Белльвью бол эдийн засгийн хувьд хөл
хөдөлгөөнтэй уур амьсгал, эрч хүчтэй
соёл бүхий хот юм. Оршин суугчид
нь өндөр боловсролтой (60-с илүү
хувь нь бакалаврын зэрэгтэй), олон
үндэстэнтэй (оршин суугчдын 39 хувь
нь гадаадад төрсөн байдаг) бөгөөд
олон улсын оюутнуудад зориулсан
таатай, дэмжлэг бүхий нийгмийг бий
болгодог.

96 акр мөнх ногоон моддоор
хүрээлэгдсэн Беллвью коллежийн
оюутны хотхон нь үзэсгэлэнтэй,
аюулгүй, орчин үеийн суралцах газар
юм. Оюутны хотхонд байрлах цоо
шинэ оюутны байрыг оролцуулан
дэлхийн жишигт нийцсэн барилга
байгууламжуудад оюутнууд
амьдардаг. Беллвью Коллеж нь
оюутнуудыг коллежийн сайн
туршлага хуримтлуулахыг дэмжиж,
80-с олон оюутны клуб, амралт
зугаалгын үйл ажиллагаа болон хэд
хэдэн хөгжим, бүжиг хийгээд театрын
бүтээлүүдийг үзэж таашаахыг
оюутнуудад санал болгодог.

1000+
60+
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ОЛОН УЛСЫН 1,000
ОЮУТАН

60 УЛС ОРНЫ
ТӨЛӨӨЛӨЛ БОЛСОН

БК НЬ 2019 ОНЫ IIE НЭЭЛТТЭЙ
ХААЛГАНЫ ТАЙЛАНД
ОЛОН УЛСЫН
ОЮУТНУУДЫГ СУРАЛЦУУЛЖ
БУЙ ШИЛДЭГ
40 КОЛЛЕЖИЙН #17-Д
ЖАГССАН БИЛЭЭ

БҮРЭН ХЭМЖЭЭНИЙ ХӨТӨЛБӨР
• Бакалаврын
• Гэрчилгээ
зэрэг
• Англи хэлний
• Их сургуульд
хөтөлбөр
шилжих зэрэг
• Олон улсын
• Мэргэжлийн ба
ахлах
техникийн зэрэг
сургуулийн
дүүргэлт

29,120+ ОЮУТАН

ИХ СИЭТЛ ОРЧМЫН
ГАЗАР НУТАГ
Их Сиэтл орчмын газар нутаг нь байгалийн гайхамшигт
үзэсгэлэнт байдал, ажил хөдөлмөр эрхлэх онцгой
боломжууд болон амралт зугаалгын олон боломжууд
бүхий газар юм. Сиэтл бол үйлдвэрлэл, арилжаа болон
соёлын үйл ажиллагаагаар цэцэглэж байдаг боловч
энгийн бөгөөд даруу байдалтай хэвээр үлдсэн гайхалтай
их хот билээ. Том цэнгэлдэх хүрээлэн, хэдэн арван музей
болон галерей, нийтийн урлагийн олон жишээ болон
мэдээж хэрэг олон тооны кофе шоптой.

Беллвью Коллеж (БК) надад санаачлагатай
байдал, олон талт байдлыг зааж сургасан.
Бусад оюутан, багш нарын хамт хичээлээс
гадуурх үйл ажиллагаагаар дамжуулан би
янз бүрийн соёл, нөхцөл байдлыг үнэлж
сурсан. Беллвью Коллежид дөрвөн жилийг
өнгөрүүлсний дараа миний хувьд мэдлэг
чадвартай болохоос гадна хайр, энэрэл
нигүүлсэлтэй сэтгэл зүрхтэй, ирээдүйн
төлөөх алсын хараатай
болоод буцаж байна.

— Франсуа Мукаба
Компьютерийн шинжлэх ухааны бакалаврын (BS-CS) зэрэгтэй
Бүгд Найрамдах Ардчилсан Конго Улс
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БК НЭГ ДОР

Олон Улсын Боловсрол

БЕЛЛВЬЮ КОЛЛЕЖИЙГ

СОНГОХ
ТАВАН ШИЛДЭГ ШАЛТГААН

БАЙРШИЛ:
Их Сиэтл орчмын орчмын хэсэг болсон зөөлөн уур амьсгал,
цэвэр агаар болон устай газар нь Майкрософт(Microsoft),
Нинтендо(Nintendo), Амазон(Amazon) хийгээд Старбакс(Starbucks)
зэрэг том корпорацуудын төрөлх нутаг болдог.

ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ УР ЧАДВАР:
Цөөн оюутантай ангиуд, оюутнуудын амжилтын төлөө тууштай хичээх
багш нар, үнэгүй сургалт, хувийн зөвлөх үйлчилгээ, карьерын цогц
нөөцүүдийг багтаасан оюутнуудад зориулсан баялаг нөөц, үйлчилгээ.

ИХ СУРГУУЛЬД ШИЛЖИХ:

Вашингтон мужийн хамгийн том хоёр их сургууль болох Вашингтоны Их Сургууль,
Вашингтон Мужийн Их Сургууль, АНУ-ын Колумб, Корнелл, Пурдью, Беркли, UCLA зэрэг
бусад шилдэг их сургуулиуд руу шилжин суралцах түвшин өндөр.

ОЛОН УЛСЫН ОЮУТНЫ ДЭМЖЛЭГ:

Элсэлтээс гадуурх үйл ажиллагаа, соёлд зохицох байдал хийгээд олон улсын туршлагатай
зөвлөхүүдийн цагаачлал, эрдэм шинжилгээний асуудлаар биечлэн зөвлөгөө өгөх зэрэг иж
бүрэн дэмжлэгийг Олон улсын боловсролын байгууллагаас үзүүлдэг.

ОЮУТНЫ МАНЛАЙЛАЛ
ХӨГЖЛИЙН БОЛОМЖУУД:

Олон улсын оюутнууд сайн дурын ажил хийх, оюутны клубүүд,
хөтөлбөрүүд болон байгууллагуудад оролцох зэргээр хувийн болон
манлайллын ур чадвараа хөгжүүлэх олон тооны боломжтой байдаг.
Мөн оюутны хотхонд ажил хөдөлмөр эрхлэх эрхтэй бөгөөд үе
тэнгийн зөвлөх эсвэл Глобал Лидерүүд болж Беллвью Коллежийн
олон талт байдал, олон соёлд хувь нэмрээ оруулж болдог.
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Англи Хэлний Чадварт Тавигдах Шаардлага:
Англи хэлний чадварын шалгалтын зөвшөөрөгдөх оноо:

 Интернетэд суурилсан TOEFL (IBT) 61 оноо эсвэл Цаасан дээр

суурилсан TOEFL 500 оноо

 Aкадемик IELTS-ийн нийт 6.0 оноо, бүх дэд оноо нь 5.5 ба түүнээс

дээш байх

 IGCSE эсвэл O түвшний шалгалт дээр Төрөлх хэлээр Англи хэл дээр

"C" дүн

 AP Англи Хэл эсвэл Уран зохиол/Найруулга 3 оноо (Англи хэл 101

дээрх 3 оноо)

 IB Англи хэлний A шалгалтын хамгийн багадаа 4 оноо (Англи хэл 101

дээрх 4 оноо)

 Smarter Balanced ELA-ийн 3 оноо (Энэ сонголт зөвхөн АНУ-ын ахлах

сургуулийн сурагчдад боломжтой. Англи хэл 101 дээрх 3 оноо)

 The Duolingo англи хэлний шалгалтын 95 оноо

Коллежийн Түвшний Хөтөлбөрүүд

Гүйцэтгэл/Дүнд суурилсан сонголтууд:

 BC-ийн Эрчимтэй Англи хэлний хөтөлбөрийг Нэгтгэсэн Ур Чадварт

5-д “A-“ дүнтэй, тухайн улирлын бусад бүх курсэд “B-дүнтэйгээр
амжилттай дүүргэсэн
 Bridge Pathway хөтөлбөрийг C- дүнтэйгээр амжилттай дүүргэсэн
 Өөр нэг коллежоос авсан BC-ийн Англи хэлний 101-тэй тэнцэх
хүчинтэй оноо авсан
 АНУ-ын ахлах сургуульд Англи хэлний хоёр жилийн тогтмол сургалт
(ESL биш) эсвэл олон улсын сургуулийг нийлбэр 3.0 GPA буюу
түүнээс дээш голч оноотой (тухайн тохиолдол бүрээр тусгайлан авч
үзсэн)
 АНУ-ын элчин сайдын яамны олон нийтийн дипломат шугамаар Англи
хэлний гадаад сургуулийн гүнзгийрүүлсэн 5-р түвшний сургалтыг
амжилттай дүүргэсэн. Сургуулийн албан тушаалтны баталгааны
захиа шаардлагатай. Үүнийг тухайн тохиолдол бүрээр тусгайлан авч
үздэг.

Бакалаврын Зэрэг Олгох Хөтөлбөрүүд
Bellevue Коллеж (BC) нь одоогоор 12 бакалаврын зэрэг олгож байна.
Эдгээр нь оюутнуудыг тухайн салбартаа гүнзгийрүүлсэн мэдлэг, ур чадвар
шаарддаг тусгай ажлын байрны төлөө амжилттай өрсөлдөхөд нь бэлтгэхэд
чиглэсэн ажил мэргэжлийн чиг баримжаа өгөх хөтөлбөр юм. Нэмэлт
мэдээлэл авахын тулд дараах руу зочилно уу https://catalog.bellevuecollege.edu/content.php?catoid=7&navoid=292
 Бакалаврын хөтөлбөр бүр элсэлтийн шаардлага, элсэлтийн сүүлийн

хугацаа, төлбөр болон элсэлтийн сонголтын явцыг өөрсдөө тогтоодог.
Олон улсын өргөдөл гаргагч нь олон улсын оюутны элсэлт болон
өөрсдийн сонгосон бакалаврын хөтөлбөрийн шаардлагыг хоёуланг нь
хангасан байх ёстой.
 Элсэлт нь өрсөлдөөнтэй тул өргөдөл гаргагчдыг BC-д тусгай
мэргэжлийн зэргээс эхлэх эсвэл АНУ-д байх ёстойг онцгойлон зөвлөж
байна.
 Тэнцсэн олон улсын оюутнууд өөрсдийн 300 болон 400 түвшний
сургалтын оршин суугч бус оюутны дээд боловсролын сургалтын
төлбөрийг төлөх болно. Санхүүгийн Хариуцлагын тухай мэдээллийг
7-р хуудаснаас үзнэ үү.
Тайлбар: Зарим хэрэглээний бакалаврын хөтөлбөрийг зөвхөн онлайнаар
санал болгодог бөгөөд F-1 зохицуулалтыг хангадаггүй. BC-д бакалаврын
хөтөлбөрт хамрагдахаасаа өмнө Олон Улсын Боловсролын болон өөрийн
сонгосон хөтөлбөрийн менежертэй хоёулантай нь зөвлөлдөнө үү.

Тусгай Мэргэжлийн Зэрэг болон Гэрчилгээ олгох
хөтөлбөрүүд

Англи Хэлийг Албан Ёсны Хэл болон Зааварчилгааны Хэл
болгосон улсууд

 https://www.bellevuecollege.edu/international/future-students/

дээрх жагсаалтад орсон Англи хэлээр ярьдаг нь батлагдсан улсын
иргэншилтэй болохыг нотлох баримт

Шаардагдах Бичиг Баримтууд:
Дараах https://international.bellevuecollege.edu/ руу ороод бүртгэл
үүсгэнэ үү
1.
2.
3.

Их Сургуульд Шилжин Суралцах Боломжтой Тусгай
Мэргэжлийн Зэрэг:

 Бакалаврын зэргийн эхний хоёр жилийг ерөнхий боловсролын

болон мэргэжлийн өмнөх курсээр BC-д эхлүүлж, бакалаврын зэрэг
эзэмшихийн тулд сүүлийн хоёр жилдээ АНУ-ын аль ч их сургуульд
шилжин сурч болно.
 Шилжин суралцах боломжтой тусгай мэргэжлийн зэргийн бүрэн
жагсаалтыг дараахаас авна уу https://catalog.bellevuecollege.edu/
content.php?catoid=6&navoid=189

4.
5.

Мэргэжлийн болон Техникийн (Prof/Tech) Тусгай Мэргэжлийн Зэрэг:
 Мэргэжлийн чиглэлтэй оюутнуудын хувьд 23 мэргэжлийн болон

техникийн тусгай мэргэжлийн хөтөлбөр эсвэл 81 богино хугацааны
гэрчилгээ олгох хөтөлбөрүүдээс сонгон мэргэжлийн тусгай сургалтаа
BC-д эхлүүлээрэй. Бүрэн жагсаалтыг дараахаас харна уу https://
catalog.bellevuecollege.edu/content.php?catoid=7&navoid=292
 Амжилттай дүүргэсний дараа F-1 оюутнууд Америкийн Нэгдсэн Улсын
Иргэншил ба Цагаачлалын Үйлчилгээний (USCIS) зөвшөөрөлтэйгээр
Сайн Дурын Дадлагын Сургалтанд хамрагдан, нэг жилийн цалинтай
ажиллах сонголтыг хийх эсвэл BC-д холбогдох салбарынхаа
бакалаврын зэргийг эзэмшиж болно.
 Тусгай мэргэжлийн зэргийг дүүргэх тооцоолсон хугацаа нь ихэнх
гэрчилгээний хувьд 2-2.5 жил ба 3-18 сар байна.
Тайлбар: F-1 оюутнууд хамгийн багадаа 45 ба түүнээс дээш кредит
бүхий гэрчилгээ олгох хөтөлбөр сонгох шаардлагатай болж болно. Зарим
гэрчилгээ олгох курсүүдийг зөвхөн онлайнаар санал болгоно. F-1 оюутнууд
тухайн хичээлүүд нь програмын шаардлагын нэг хэсэг биш байсан ч гэсэн
статусаа хадгалахын тулд хангалттай тэнхимийн хичээлүүдийг нэмж
оруулах шаардлагатай.
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6.
7.

Гарын үсэг зурсан бичиг баримтыг багтаасан олон улсын оюутны
онлайн өргөдлийн маягт
Онлайнаар төлсөн буцаан олгодоггүй 50 ам.долларын өргөдлийн
төлбөр
Та АНУ-аас гаднах хаягт хүргэгдсэн элсэлтийн зөвшөөрөл бүхий бүх
багцад eShipglobal-ээр дамжуулан буухиа шуудангийн төлбөрийг
төлөх шаардлагатай. Оюутан нь агаарын тээврийн төлбөрийг BC-ийн
онлайн өргөдлийн сайтад бүрэн хаягийн дагуу байршуулах ёстой.
Дуусах хугацааг багтаасан паспортын зургийн хуудасны хуулбар
a. Дуусах хугацааг багтаасан F-2 дагалдагч тус бүрийн паспортын
зургийн хуудасны хуулбар
Хамгийн ихдээ өргөдөл гаргахаас 6 сарын өмнө авсан хамгийн
багадаа $26,130 ам.долларын үлдэгдэлтэй банкны хуулга
a. F-2 дагалдагч тус бүрт $5,000 ам.доллар нэмнэ
b. Оюутан эсвэл эцэг эхээс бусад АНУ-д байдаг санхүүгийн ивээн
тэтгэгч нь Ивээн Тэтгэх Баталгааны аффидавит (I-134) маягтыг
бөглөх шаардлагатай
Англи хэлний чадварыг баталгаажуулсан баталгаа
Одоогийн ба/эсвэл өмнө нь сурсан сургуулиудын Англи хэл дээрх
дүнгийн хуулга

Насанд Хүрээгүй Оюутнууд (16 эсвэл 17 настай):
 Хичээл эхлэхээс өмнө бүх оюутнууд дор хаяж 16 нас хүрсэн байх

ёстой.

 Эрүүл Мэндийн Зорилгоорх Хязгаарлагдмал Итгэмжлэл ба

Итгэмжлэгдэгчийн Маягтыг бөглөж, гарын үсэг зурах

 Эх орондоо аль хэдийнэ ахлах сургууль төгссөн бөгөөд коллежийн

түвшний хөтөлбөрт шууд элсэх хүсэлтэй насанд хүрээгүй оюутнууд
дунд сургууль төгссөн тухай нотолгоог өгөх шаардлагатай
(жишээлбэл, диплом, IGCSE, Англи хэлийг багтаасан дор хаяж
5 сэдэв бүхий O түвшний шалгалтын дүн - Эх Хэл, Магематик,
Шинжлэх ухаан ба С ба түүнээс дээш дүнтэй бусад хоёр хичээл эсвэл
сургуулийн албан тушаалтнаас өгсөн төгсөх гэж буйг нотлосон бичиг)

Олон Улсын Боловсрол
Олон Улсын Ахлах Сургууль Дүүргэлт (IHSC)
Хөтөлбөр
Bellevue Коллежийн Олон Улсын Ахлах Сургууль Дүүргэлт (IHSC) нь 16 ба
17 настай, ахлах сургуулийн гэрчилгээ хараахан аваагүй байгаа суралцах
хүсэл эрмэлзлэлтэй F-1 сурагчдад зориулсан хөтөлбөр юм. IHSC нь
шаардлага хангасан оюутнуудад ахлах сургуулийн гэрчилгээ болон шилжин
суралцах боломжтой тусгай мэргэжлийн зэрэг олгох сургалтанд хоёуланд нь
хамрагдах боломжийг олгодог.

Тавигдах болзол:

 Улирлын эхний өдрөөс өмнө 16 эсвэл түүнээс дээш насанд хүрсэн байх
 Бүтэн цагаар суралцахын тулд хүчинтэй F-1 статустай байх
 Оюутан нь өөрийн эх орон эсвэл бусад улсад АНУ-ын 9-р ангийн

боловсролтой тэнцэх ангийг дүүргэсэн байх. АНУ-ын 10-р ангийн
боловсролтой тэнцэх ангийг дүүргэсэн байхыг онцгойлон зөвлөж байна
 Оюутан нь өөрийн эх орон эсвэл АНУ-д ахлах сургуулийн гэрчилгээ
эсвэл үүнтэй тэнцэх хэмжээний гэрчилгээ аваагүй байх
Тайлбар: IHSC хөтөлбөр нь орон нутгийн оюутнуудтай хамт хичээллэдэг
коллежийн тогтмол хөтөлбөр юм. Оюутнууд суралцах хүсэл эрмэлзлэлтэй
бөгөөд төлөвшсөн байх ёстой. Их сургуулиуд IHSC-ийн оюутнуудаас
шилжихийн оронд олон улсын шинэ оюутны элсэлтийн шаардлагыг
хангахыг шаардаж болно. BC-ийн зөвлөхүүд болон их сургуулийн элсэлтийн
зөвлөхүүдтэй нягт хамтран ажиллахаар төлөвлөж байх.

Шаардагдах Бичиг Баримтууд:
Дараах https://international.bellevuecollege.edu/ руу ороод бүртгэл
үүсгэнэ үү
1.
2.
3.

4.
5.

6.

7.
8.

Гарын үсэг зурсан бичиг баримтыг багтаасан олон улсын оюутны
онлайн өргөдлийн маягт
Онлайнаар төлсөн буцаан олгодоггүй 50 ам.долларын өргөдлийн
төлбөр
Та АНУ-аас гаднах хаягт хүргэгдсэн элсэлтийн зөвшөөрөл бүхий
бүх багцад eShipglobal-ээр дамжуулан буухиа шуудангийн
төлбөрийг төлөх шаардлагатай. Оюутан нь агаарын тээврийн
төлбөрийг BC-ийн онлайн өргөдлийн сайтад бүрэн хаягийн дагуу
байршуулах ёстой
Дуусах хугацааг багтаасан паспортын зургийн хуудасны хуулбар
a. Дуусах хугацааг багтаасан F-2 дагалдагч тус бүрийн
паспортын зургийн хуудасны хуулбар
Хамгийн ихдээ өргөдөл гаргахаас 6 сарын өмнө авсан 		
хамгийн багадаа $26,130 ам.долларын үлдэгдэлтэй банкны хуулга
a. F-2 дагалдагч тус бүрт $5,000 ам.доллар нэмнэ
b. Оюутан эсвэл эцэг эхээс бусад АНУ-д байдаг санхүүгийн
ивээн тэтгэгч нь Ивээн Тэтгэх Баталгааны аффидавит
(I-134) маягтыг бөглөх шаардлагатай
Коллежийн түвшинд шууд элсэхийг хүсч буй IHSC-ын оюутнуудад
англи хэлний чадвар нотлох баталгаа шаардагдана
a. Англи хэлний чадвар нотлох баталгаагүй IHSC-ын оюутан
нь эрчимжүүлсэн ESL хөтөлбөрөөс эхэлж болно
Англи хэл рүү мэргэжлийн түвшинд орчуулсан 9-р ангийг багтаасан
ахлах сургуулийн дүнгийн хуулга
Бүрэн бөглөж, гарын үсэг зурсан Итгэмжлэл (POA) болон
Итгэмжлэгдэгчийн (AIF) маягтууд.

Англи Хэлний Сургуулиудаар
Дамжуулан Санал Болгодог
Хөтөлбөрүүд
Bridge Pathway Хөтөлбөр
Bridge Pathway нь коллежийн түвшний бичих чадвар, шүүмжлэх сэтгэлгээний
чадварыг хөгжүүлэх болон суралцахад хувь хүний хариуцлагыг бий болгохыг
чухалчлан авч үздэг нэг улирал үргэлжилдэг коллежийн бэлтгэл хөтөлбөр
юм. Оюутны бичих чадварын үнэлгээн дээр үндэслэсэн хоёр арга зам
байдаг:

1-р арга зам (15 кредит)

 Эрдмийн Бэлтгэл (AP) (10 кредит) ба Англи хэлний 93 (5 кредит) -ийн

хослол

 Нэгдсэн ур чадвар 5-ын багшийн санал болгосон захидал эсвэл

Writeplacer-ийн шалгалтын дүнг байршуулсан үр дүн

2-р арга зам (18 кредит):

 Эрдмийн Бэлтгэл (AP) (10 кредит), Англи хэл 93 (5 кредит) ба ELIUP096

(3 кредит) -ийн хослол

Тайлбар: Зуны улиралд богино хугацааны сургалтын долоо хоногийн
улмаас бүх оюутнууд 1-р арга замыг дагадаг.

Шаардагдах Бичиг Баримтууд:
Дараах https://international.bellevuecollege.edu/ руу ороод бүртгэл
үүсгэнэ үү
1.
2.
3.

4.
5.

6.

Чухал тэмдэглэл:

Элсэлт зөвшөөрөгдсөний дараа IHSC-ийн бүх оюутнууд өөрсдийн албан
ёсны дүнгийн хуулгыг IE руу илгээх ёстой. Энэхүү дүнгийн хуулгад нь 9-р
ангийг багтаасан бөгөөд Англи хэл рүү мэргэжлийн түвшинд орчуулсан байх.
Битүүмжилсэн хуулбарыг IE руу буухиа шуудангаар илгээнэ.
 Албан ёсны дүнгийн хуулга нь олгосон сургуулийн битүүмжилсэн
дугтуйнд байх ёстой
 Олгосон сургуулиас Англи хэл дээр гаргаж өгсөн дүнгийн хуулгийг
хүлээн зөвшөөрнө. Олгосон сургуулиас оюутнуудын эх хэл дээр гаргаж
өгсөн дүнгийн хуулгийг баталгаат орчуулагчаар орчуулуулсан байх
ёстой.
 IE нь оюутнуудад сургуулиасаа хоёр (2) багц дүнгийн хуулга авахыг
зөвлөдөг. Эхний багцыг (албан бус) орчуулга болон онлайн өргөдөл
рүү байршуулах, хоёр дахь багцыг (албан ёсны) буухиа шуудангаар
дамжуулан OIE руу илгээх юм.

7.

Гарын үсэг зурсан бичиг баримтыг багтаасан олон улсын оюутны
онлайн өргөдлийн маягт
Онлайнаар төлсөн буцаан олгодоггүй 50 ам.долларын өргөдлийн
төлбөр
Та АНУ-аас гаднах хаягт хүргэгдсэн элсэлтийн зөвшөөрөл бүхий бүх
багцад eShipglobal-ээр дамжуулан буухиа шуудангийн төлбөрийг
төлөх шаардлагатай. Оюутан нь агаарын тээврийн төлбөрийг
BC-ийн онлайн өргөдлийн сайтад бүрэн хаягийн дагуу байршуулах
ёстой.
Дуусах хугацааг багтаасан паспортын зургийн хуудасны хуулбар
a.
Дуусах хугацааг багтаасан F-2 дагалдагч тус бүрийн
паспортын зургийн хуудасны хуулбар
Хамгийн ихдээ өргөдөл гаргахаас 6 сарын өмнө авсан хамгийн
багадаа $26,130 ам.долларын үлдэгдэлтэй банкны хуулга
a.
F-2 дагалдагч тус бүрт $5,000 ам.доллар нэмнэ
b.
Оюутан эсвэл эцэг эхээс бусад АНУ-д байдаг санхүүгийн
		
ивээн тэтгэгч нь Ивээн Тэтгэх Баталгааны аффидавит
		
(I-134) маягтыг бөглөх шаардлагатай
Англи Хэлний чадварын нотолгоо:
a.
Интернетэд суурилсан TOEFL (IBT) 58 оноо эсвэл Цаасан
дээр суурилсан TOEFL 493 оноотой байх
b.
Aкадемик IELTS-ийн нийт 5.5 оноо, бүх дэд оноо нь 5.0 ба
түүнээс дээш байх
c.
Duolingo Англи Хэлний Шалгалтын 85 оноотой байх
d.
BC -ийн Эрчимжүүлсэн Англи Хэлний 5-р түвшинг амжилттай
дүүргэсэн байх
e.
ELS Хэлний Төвд эрчимжсэн 109 түвшний сургалтыг
амжилттай дүүргэсэн байх
f.
Капланы Дундын Дээд түвшний сургалтыг амжилттай
дүүргэсэн байх
g.
ALPS Хэлний Сургуулийн CaMLA EPT төгсөлтийн шалгалтанд
хамгийн багадаа 69 оноо авсан БА ALPS SIRWS 5-ыг 75% ба
түүнээс дээш дүнтэйгээр амжилттай дүүргэсэн байх
h.
Англи хэлний эрчимжүүлсэн сургуульд хамгийн дээд түвшний
сургалтыг амжилттай дүүргэсэн байх (сургуулийн албан
тушаалтнаас баталгаажуулсан бичиг ирүүлэх ёстой бөгөөд
тухайн тохиолдол бүрээр тусгайлан авч үзсэн байна)
Англи хэл дээрх дүнгийн хуулга

Насанд Хүрээгүй (16 ба 17) Оюутнууд:
1.
2.

Оюутнууд 18-аас доош насны бол ахлах сургууль төгссөн гэсэн
баталгаа
Бүрэн бөглөж, гарын үсэг зурсан Итгэмжлэл (POA) болон
Итгэмжлэгдэгчийн (AIF)маягтууд.

5

Олон Улсын Бизнесийн Мэргэжлийн (IBP) Хөтөлбөр
Олон Улсын Бизнесийн Мэргэжлийн хөтөлбөр (IBP) нь Намар ба Хавар
эхэлдэг 12 сарын, бүтэн цагийн хөтөлбөр юм. Оюутнууд өөрсдийн хичээлийн
чиглэлээр дадлага хийхэд бэлтгэх зорилгоор нэг хичээлийн жилийн
турш коллежийн түвшний өргөн хүрээтэй хичээлүүд болон Англи хэлний
практик дадлагын сургалтуудад хамрагдах замаар өөрсдийнхөө сонирхолд
нийцүүлэн өөрсдийн сургалт болон карьерийн төлөвлөгөөг боловсруулдаг.

Тавигдах болзол:

 Оюутнууд ахлах сургуулиа төгссөн байх бөгөөд дор хаяж 18 настай

байна.

 Оюутнууд өргөдөл гаргах үедээ Англи хэлний шаардлагатай чадварыг

хангаж байх ёстой.
 Оюутнууд өөрсдийн сүүлийн семестрт Сургалтын Практик Дадлагад
(CPT) хамрагдах боломжтой байхын тулд хөтөлбөрийн туршид
эрдмийн болон цагаачлалын асуудлаар сайн төлөв байдалд байх
ёстой.
 Японд суралцаж буй оюутнууд https://www.iccworld.co.jp/ibp/university/bellevue/ дээрх эрх бүхий байгууллагаар дамжуулан IBP хөтөлбөрт
хамрагдах өргөдөл гаргах ёстой.

Шаардагдах Бичиг Баримтууд:
Дараах https://international.bellevuecollege.edu/ руу ороод бүртгэл
үүсгэнэ үү
1.
2.
3.

4.
5.

6.

7.

Гарын үсэг зурсан бичиг баримтыг багтаасан олон улсын оюутны
онлайн өргөдлийн маягт
Онлайнаар төлсөн буцаан олгодоггүй 50 ам.долларын өргөдлийн
төлбөр
Та АНУ-аас гаднах хаягт хүргэгдсэн элсэлтийн зөвшөөрөл бүхий бүх
багцад eShipglobal-ээр дамжуулан буухиа шуудангийн төлбөрийг
төлөх шаардлагатай. Оюутан нь агаарын тээврийн төлбөрийг
BC-ийн онлайн өргөдлийн сайтад бүрэн хаягийн дагуу байршуулах
ёстой.
Дуусах хугацааг багтаасан паспортын зургийн хуудасны хуулбар
a.
Дуусах хугацааг багтаасан F-2 дагалдагч тус бүрийн
паспортын зургийн хуудасны хуулбар
Хамгийн ихдээ өргөдөл гаргахаас 6 сарын өмнө авсан хамгийн
багадаа $33,980 ам.долларын үлдэгдэлтэй банкны хуулга
a.
F-2 дагалдагч тус бүрт $5,000 ам.доллар нэмнэ
b.
Оюутан эсвэл эцэг эхээс бусад АНУ-д байдаг санхүүгийн
		
ивээн тэтгэгч нь Ивээн Тэтгэх Баталгааны аффидавит
		
(I-134) маягтыг бөглөх шаардлагатай
Коллежийн түвшинд шууд элсэхийг хүсч буй оюутнуудад англи
хэлний чадвар нотлох баталгаа шаардагдана (жишээ нь, Advance Track). Track А-д интернетэд суурилсан TOEFL 54 оноо
шаардлагатай.
a.
(Гол Track) Track А-д интернетэд суурилсан TOEFL 54,
академик IELTS 5.0, Duolingo Англи Хэлний Шалгалтын
80 оноо эсвэл бусад эрх бүхий шалгалтын арга ашиглах
шаардлагатай.
Англи хэл дээрх дүнгийн хуулга ба ахлах сургууль төгссөн нотолгоо

4.
5.

6.

Насанд Хүрээгүй (16 ба 17) Оюутнууд:
7.

Англи Хэлний Эрчимжүүлсэн хөтөлбөр нь оюутнуудыг BC дэх Коллежийн
түвшний хөтөлбөрт элсэхэд бэлтгэдэг сургалтанд төвлөрсөн хөтөлбөр юм.
Энэхүү хөтөлбөрийн зорилго нь оюутнуудад коллежийн түвшний унших,
бичих, сонсох, ярих чадварыг хөгжүүлэхэд туслах юм. Оюутны түвшинг
түвшин тогтоох шалгалтын үр дүнгээс хамаарч тодорхойлдог. Хичээлүүд
Даваагаас Баасан гарагуудад 12:30 цагаас 16:20 цаг хүртэл Намар, Өвөл,
Хаврын улиралд явагддаг. Зуны улиралд хичээлүүд Даваагаас Пүрэв
гарагуудад 9:30 цагаас 15:50 цаг хүртэл явагддаг. Ерөнхийдөө оюутнууд
BC дэх коллежийн түвшний хөтөлбөрт хамрагдахаасаа өмнө уг хөтөлбөрт
ойролцоогоор 9-12 сар (3-4 улирал) зарцуулдаг.

Шаардагдах Бичиг Баримтууд:
Дараах https://international.bellevuecollege.edu/ руу ороод бүртгэл
үүсгэнэ үү
1.
2.
3.

6

Гарын үсэг зурсан бичиг баримтыг багтаасан олон улсын оюутны
онлайн өргөдлийн маягт
Онлайнаар төлсөн буцаан олгодоггүй 50 ам.долларын өргөдлийн
төлбөр
Та АНУ-аас гаднах хаягт хүргэгдсэн элсэлтийн зөвшөөрөл бүхий бүх
багцад eShipglobal-ээр дамжуулан буухиа шуудангийн төлбөрийг
төлөх шаардлагатай. Оюутан нь агаарын тээврийн төлбөрийг
BC-ийн онлайн өргөдлийн сайтад бүрэн хаягийн дагуу байршуулах
ёстой.

Бүрэн бөглөж, гарын үсэг зурсан Итгэмжлэл (POA) болон
Итгэмжлэгдэгчийн (AIF) маягтууд.

Хөдөлгөөнт Хөтөлбөрөөр Англи Хэл Сурах (LEAP)
Хөдөлгөөнт Хөтөлбөрөөр Англи Хэл Сурах (LEAP) нь оюутнуудад оюутнууд,
багш нар болон хөтөлбөрийн хамтрагчдын идэвхтэй суралцах нийгэмлэгт
оролцох зуураа бодит Англи хэлний чадвар болон жинхэнэ соёлын туршлага
олж авах боломжийг олгодог. Оюутнууд Америкийн амьдрал болон соёл
төдийгүй тогтвортой байдал гэх мэт чухал сэдвүүдийн талаархи ойлголтыг
олж авна. LEAP нь англи хэлний ахисан болон ахисан дунд түвшний
оюутнуудад зориулагдсан. LEAP-ыг нэг эсвэл хоёр улирлын хөтөлбөр болгон
авч болно. LEAP нь олон төрлийн визтэй (жишээлбэл, F-1, H-4, L-2, ногоон
карт эсвэл АНУ-ын иргэд) эх хэл нь Англи хэл биш бүх хүмүүст нээлттэй.

Тавигдах болзол:

 Англи хэлний ахисан дунд түвшний мэдлэгтэй оюутнуудыг дараах

байдлаар харуулав:
Интернетэд суурилсан TOEFL 52 эсвэл Цаасан дээр суурилсан
TOEFL 470 оноотой байх
2.
Академик IELTS-ийн бүх дэд оноо 4.5 ба түүнээс дээш байх
3.
TOEIC-ийн 550 оноотой байх
4.
Эрчимжүүлсэн Англи хэлний түвшин тогтоох шалгалтын 4-р
түвшинд тэнцсэн байх
5.
BC дэх Эрчимжүүлсэн Англи хэлний 3-р түвшний сургалтыг
амжилттай дүүргэсэн байх
6.
Англи Хэлний Хүрээлэнгийн томилогдсон ажилтнаар тохиолдол тус
бүр дээр суурилуулан хянагдсан байж болно
1.

Тайлбар: LEAP хөтөлбөрийг амжилттай дүүргэх нь BC дэх коллежийн
түвшний хөтөлбөрт хамрагдах Англи хэлний чадварын шаардлагыг хангаж
чадахгүй.

Шаардагдах Бичиг Баримтууд:
Дараах https://international.bellevuecollege.edu/ руу ороод бүртгэл
үүсгэнэ үү
1.
2.
3.

Эрчимжүүлсэн Англи Хэл/Их сургуулийн Бэлтгэлийн (UP)
Хөтөлбөр

Дуусах хугацааг багтаасан паспортын зургийн хуудасны хуулбар
a.
Дуусах хугацааг багтаасан F-2 дагалдагч тус бүрийн
паспортын зургийн хуудасны хуулбар
Хамгийн ихдээ өргөдөл гаргахаас 6 сарын өмнө авсан хамгийн
багадаа $26,130 ам.долларын үлдэгдэлтэй банкны хуулга
a.
F-2 дагалдагч тус бүрт $5,000 ам.доллар нэмнэ
b.
Оюутан эсвэл эцэг эхээс бусад АНУ-д байдаг санхүүгийн ивээн
тэтгэгч нь Ивээн Тэтгэх Баталгааны аффидавит (I-134) маягтыг
бөглөх шаардлагатай
Англи хэл дээрх дүнгийн хуулга

4.
5.

6.
7.
		

Гарын үсэг зурсан бичиг баримтыг багтаасан олон улсын оюутны
онлайн өргөдлийн маягт
Онлайнаар төлсөн буцаан олгодоггүй 50 ам.долларын өргөдлийн
төлбөр
Та АНУ-аас гаднах хаягт хүргэгдсэн элсэлтийн зөвшөөрөл бүхий бүх
багцад eShipglobal-ээр дамжуулан буухиа шуудангийн төлбөрийг
төлөх шаардлагатай. Оюутан нь агаарын тээврийн төлбөрийг
BC-ийн онлайн өргөдлийн сайтад бүрэн хаягийн дагуу байршуулах
ёстой.
Дуусах хугацааг багтаасан паспортын зургийн хуудасны хуулбар
a.
Дуусах хугацааг багтаасан F-2 дагалдагч тус бүрийн
паспортын зургийн хуудасны хуулбар
Хамгийн ихдээ өргөдөл гаргахаас 6 сарын өмнө авсан хамгийн
багадаа $26,130 ам.долларын үлдэгдэлтэй банкны хуулга
a.
F-2 дагалдагч тус бүрт $5,000 ам.доллар нэмнэ
b.
Оюутан эсвэл эцэг эхээс бусад АНУ-д байдаг санхүүгийн ивээн
тэтгэгч нь Ивээн Тэтгэх Баталгааны аффидавит (I-134) маягтыг
бөглөх шаардлагатай
Англи хэл дээрх дүнгийн хуулга
Англи хэлний чадварыг баталгаажуулсан баримт - дээрх LEAP-д
тавигдах болзлыг харШилжин Суралцаж

Буй Оюутнууд
АНУ-ын өөр нэг сургуулиас BC-д шилжиж буй оюутнууд нэмэлт бичиг баримт
бүрдүүлэх шаардлагатай. Шилжин суралцаж буй оюутнуудад хөнгөлөлттэй
хугацаа дуусахаас дор хаяж хоёр долоо хоногийн өмнө өргөдлийн маягтаа
бөглөхийг онцгойлон зөвлөж байна. IBP оюутнуудыг шилжүүлэх талаар,
Олон Улсын Боловсролтой (425) 564-3185 утсаар холбоо бариарай.

Олон Улсын Боловсрол
Цагаачлалын бичиг баримтын хуулбарыг байршуулж/илгээнэ үү:
 F-1 визний хуулбар
 Одоогийн I-20 маягтын хуулбар
 I-94 бичиг баримт (татаж авах https://i94.cbp.dhs.gov/I94/#/home)
 Бүрэн бөглөж, гарын үсэг зурсан Шилжин Суралцах Эрхийн маягт

Онлайнаар Өргөдөл Гаргах Зөвлөмж:
 Эхний "Профайл" хуудсан дээр оруулсан хариултууд шаардлагыг
идэвхжүүлэх болно. Сайтар нягталж хариулна уу.
 Дээрээс доошоо сайн ажиллаад төгсгөлд нь "Гарын Үсэг Зурах Бичиг
Баримтуудыг" илгээгээрэй.
 Бүх шаардагдах бичиг баримтын тод сканнердсан зургийг байршуулна уу.
 Дээд талын "Өргөдлийн Маягтыг Илгээх" товч нь зөвхөн шаардлагатай бүх
алхамуудыг гүйцэтгэсний дараа ажиллана. Өргөдөл гаргасны дараа IE
таны өргөдлийг хянаж, өргөдөл гаргагчдыг элсэлтийг хүлээн авах явцын
турш удирдан чиглүүлэх болно.
 ЧУХАЛ - Агентлаг эсвэл гэр бүлийн гишүүдийн тусламжтайгаар BC-д
өргөдөл гаргаж буй оюутнууд BC-д элсэх нь хүлээн зөвшөөрөгдсөний
дараа системд нэвтрэх нэр, нууц үгээ шинэчлэх шаардлагатай.

Онлайнаар Хэрхэн Өргөдөл Гаргах вэ

АЛХАМ 1: https://www.bellevuecollege.edu/international/ руу орж,
нэвтрэх бүртгэл үүсгээд, зааварчилгааг дагана уу.

https://www.
bellevuecollege.edu/
international-д
зочилж нэвтрэх
бүртгэл үүсгэнэ

Шаардлагатай
мэдээлэл,
бичиг баримтыг
бөглөх эсвэл
байршуулах

Өргөдлийн
төлбөрийг төлөх

Програмыг
эхлүүлнэ үү

EShipGlobal
сайт руу ороод
нэвтрэх бүртгэл
үүсгэх, шошго
(агаарын
төлбөр) болон
төлбөр төлнө үү

Түр зуурын нууц
үг авахын тулд
хувийн и-мэйлээ
шалгана уу

Нууц үгээ дахин
тохируулаад, 3
аюулгүйн асуулт
сонгоно уу

Хэрэглэгчийн
профайлаа
гүйцээнэ үү

АЛХАМ 2: Шалгах хугацаанд (Өргөдлийн бичиг баримтыг 		
байршуулсаны дараа)
 Шинэчлэлтүүдийг авахын тулд э-мэйлээ байнга шалгаж байгаарай.
 Шаардсан бичиг баримтыг системд байршуулах
Зөвлөмжүүд:
 Хэрэв ямар нэгэн бичиг баримт хангалтгүй бол, IE нь таныг энэхүү
баримтыг дахин байршуулахыг хүсэх боломжтой (ж.нь: хуучин эсвэл
хангалтгүй банкны хуулга)
 Оюутнууд автомат сануулгууд болон хувийн зурвасуудын холимогийг
хүлээн авах болно.
АЛХАМ 3: Элсэлт Зөвшөөрөгдсөний Дараа:
 Шинэчлэлт, элсэлт зөвшөөрсөн мэдэгдлийг авахын тулд э-мэйлээ байнга
шалгаж байх

Гарын үсэг зурах
бичиг баримтыг
унших болон
илгээх

Байр Сууцны Мэдээлэл

Санхүүгийн Хариуцлага
Эдгээр тооцоог урьдчилан урьдчилан мэдэгдэхгүйгээр өөрчилж
болно. Оюутнууд зардлын аливаа өөрчлөлтөд бэлэн байх ёстой.
Сургалтын төлбөрийг олон улсын оюутны угтах арга хэмжээний өдөр
эсвэл хичээлийн эхний өдрөөс өмнө аль нь түрүүлж болохоос хамааран
бүрэн төлнө. BC нь VISA, MasterCard, хувийн чек, мөнгөний захиалга,
бэлэн мөнгө эсвэл банкны шилжүүлгээр төлбөр хүлээн авдаг. Сургалтын
төлбөрийг урьдчилж төлөх боломжтой. Банкны шилжүүлэг хийхэд
туслалцаа авах бол ie@bellevuecollege.edu хаягаар бидэнтэй холбоо
барина уу.

Хүснэгт дэх сүүдэрлэсэн зардлыг Bellevue
коллежид төлдөг.
1.
2.
3.
4.
5.

Коллежийн түвшний болон бүтэн цагийн Англи хэлний
эрчимжүүлсэн хөтөлбөрт зориулсан 15 кредит (3 анги) дээр
үндэслэсэн болно
BC-ийн I-20 дээрх F-1 оюутнууд BC-Сангийн зохион байгуулалттай
эрүүл мэндийн даатгалын төлөвлөгөөнд хамрагдах шаардлагатай
1-р улирал, зөвхөн нэг удаагийн байршуулах хураамж, IE-ийн үйл
ажиллагааны төлбөр, IBP-ийн үйл ажиллагааны төлбөр (зөвхөн
IBP-д зориулагдсан)
Гэртээ байрлах болон кампус дээрх орон сууцны сонголтуудыг янз
бүрийн үнээр авах боломжтой (8-р хуудсыг үзнэ үү)
Машинтай оюутанд зориулсан тээврийн хэрэгслийн зардал тооцоо
нь ойролцоогоор жилд 360ам.доллар байна.

2020-21 оны Хичээлийн Жил

Эрчимжүүлсэн Англи хэлний

Коллежийн-Түвшин

1. IE-ээс Элсэлтийг
Зөвшөөрсөн
Мэдэгдэл
 Оюутны үнэмлэхний
дугаар болон SEVIS
дугаарыг авахын
тулд элсэлтийг
зөвшөөрсөн
мэдэгдэл бүхий
э-мэйлийг шалгана
уу
 Жинхэнэ I-20 нь
eShipGlobal сайтаас
байршуулсан шошго
(агаарын төлбөр)
ашиглан шуудангаар
илгээгдэх болно
4. Байр Сууц ба
Хүрэлцэн Ирэх ажлыг
зохион байгуулна
 Оюутны хотхонд
эсвэл айлд байрлах
өргөдөл гаргана
 Нислэгийн
хуваарийг зохион
байгуулна

2. NetID үүсгэх

 BC-ийн вэбсайт

дээр NetID үүсгэнэ
үү

 Дор хаяж 48 цаг
хүлээнэ үү

 Нэвтрэхийн тулд

NetID болон нууц
үгээ ашиглана
уу(үүнийгээ
нууцал!)

5. Ирэхээс өмнөх
Угтах арга хэмжээ

 TIDS-д нэвтрэхийн

тулд NetID-ийг
ашиглана уу
 Сургалтын агуулгыг
бөглөнө үү

шалгалт өгөх

 Хичээл сонгохдоо
зөвлөхтэй уулзах

бүртгүүлэх

Бакалаврын-Түвшин

IBP

3 сар

9 сар

3 сар

9 сар

3 сар

9 сар

12 сар

$8,739 ам
доллар

$3,229 ам
доллар

$9,687 ам
доллар

$6,262 ам
доллар

$18,786 ам
доллар

$11,973 ам
доллар

$1,269 ам
доллар

$423 ам
доллар

$1,269 ам
доллар

$423 ам
доллар

$1,269 ам
доллар

$1,692 ам
доллар

Ном, хангамж

$310 ам
доллар

$930 ам
доллар

$310 ам
доллар

$930 ам
доллар

$310 ам
доллар

$930 ам
доллар

$1,240 ам
доллар

Компьютер / Бусад төлбөр3

$105 ам
доллар

$273 ам
доллар

$133 ам
доллар

$287 ам
доллар

$133 ам
доллар

$287 ам
доллар

$463 ам
доллар

Кампусаас гадуур амьдрах/
Хоол хүнс/Хэрэгслүүд4

$3,706 ам
доллар

$11,118ам
доллар

$3,706 ам
доллар

$11,118ам
доллар

$3,706 ам
доллар

$11,118ам
доллар

$14,824ам
доллар

$120 ам
доллар

$360ам
доллар

$120 ам
доллар

$360ам
доллар

$120 ам
доллар

$360ам
доллар

$480ам
доллар

Бусад зардал

$826 ам
доллар

$2,478 ам
доллар

$826 ам
доллар

$2,478 ам
доллар

$826 ам
доллар

$2,478 ам
доллар

$3,304 ам
доллар

НИЙТ

$8,403ам
доллар

$25,167 ам
доллар

$8,747 ам
доллар

$26,129 ам
доллар

$11,228 ам
доллар

$37,940 ам
доллар

$33,976 ам
доллар

$26,130 ам доллар

хамрагдах

 Түвшин тогтоох

төлөх

$423 ам
доллар

I-20 Мөнгөн дүнгийн хувьд

 Угтах арга хэмжээнд

 Онлайнаар

$2,913 ам
доллар

Тээвэр5

6. Угтах арга хэмжээ
ба Бүртгэл

 Сургалтын төлбөр

Заавал Хамрагдах Эрүүл
Мэндийн Даатгал2

Сургалтын төлбөр1

3. SEVIS I-901
Хураамж ба Визний
Үйл Явц
 SEVIS I-901
төлбөрийг төлнө
 F-1 виз мэдүүлэх

$35,230 ам доллар

$33,980 ам
доллар
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Байр сууцны сонголтууд:
1.

Оюутны хотхонд байрлах:

 Bellevue Коллеж нь 2018 оны 9-р сард оюутны хотхонд байрлах анхны

орон сууцны хорооллоо нээсэн. Энэ нь төрөл бүрийн байранд 400 оюутан
байрлуулдаг. Байрнууд нь бүрэн гал тогоо, угаалгын өрөөтэй байх бөгөөд
уг барилга нь суралцах, уулзалт хийх ба нийгэмшихэд зориулагдсан төрөл
бүрийн олон нийтийн байгууламжуудыг багтаасан.
 Байршил, ханш, хэрэглээний талаархи мэдээллийг
www.bellevuecollege.edu/housing/ хаягаар орж авна уу.
Үндсэн холбоо барих хаяг: Орон сууцны хэлтэс (425) 564-1700, эсвэл
housing@bellevuecollege.edu
Түгээмэл Асуугддаг Асуултууд (FAQ):
www.bellevuecollege.edu/housing-руу нэвтэрч харна уу
2.

Айлд амьдрах:

 Bellevue Коллеж нь байр сууцны асуудал зохицуулах гурван компанитай

хамтран оюутнуудыг айлд амьдруулах эсвэл сууц хамтран ашиглах
асуудлыг зохицуулдаг. Айлд амьдрах бол аль нэг компанитай холбоо
бариарай. Айлд амьдруулах асуудлыг зохицуулдаг компаниудад оюутныг
ирэхээс өмнө амьдруулах гэр бүлийг хайж олоход дор хаяж наймаас
арван долоо хоног шаардагдаж болно. Эрт өргөдлөө өгөөрэй.
 АНУ-ын Айлд Амьдрах Үйлчилгээний Сүлжээ:
www.homestaynetwork.com
 Intercultural Homestays & Services, Inc.: www.homestaysinseattle.com
 USA International, Inc.: www.ushomestay.com

3.

Орон сууц:

 Түрээслэгч нь дор хаяж 18 настай байх ёстой бөгөөд түрээсийн гэрээнд

гарын үсэг зурах боломжтой байхын тулд ажил эрхлэлтийн түүх ба/эсвэл
зээлийн түүхийн тайланг гаргаж өгөх шаардлагатай байж болно.
 Ихэнх орон сууц нь тавилгагүй бөгөөд сарын түрээсэнд орон сууцны
хэрэглээний төлбөр, ус, ариутгал, хог хаягдал ба интернетийн үйлчилгээ
багтдаггүй. Bellevue-д нэг унтлагын өрөөтэй байр түрээслэх сарын дундаж
түрээс $2,088 ам.доллар байна.

Bellevue Коллежид суралцахад таатай байдаг.
Эндхийн амар тайван орчин нь олон
улсын оюутан бүрт таалагддаг. Надад
олон янзын соёлыг танин мэдэх
боломж олгодог сонирхолтой арга
хэмжээнүүд олноор зохиогддог.
Би оюутны олон төрлийн
клубуудээр дамжуулан өөрийн
сонирхлыг танин мэдэж, найз
нөхөдтэй болох боломжоор
хангагддаг. Олон тооны хурал
семинар нь надад манлайллын
чадвараа баяжуулах,
хөгжүүлэхэд тусалдаг. Хамгийн
гол нь зөвлөхүүд миний хичээл
сурлагын талаар мэргэжлийн
зөвлөгөө өгдөг бөгөөд энэ нь
надад суралцах зорилгодоо хүрэх,
цаашдын сурах аялалдаа итгэх
итгэлийг бий болгоход тусалдаг.

— Вэни Сун
Шилжин Суралцах Боломжтой Тусгай
Мэргэжлийн Зэрэг
Хятад
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Оюутны Амьдрал
Оюутны Клуб
BC нь оюутнуудын ажиллуулдаг 80 гаруй клуб болон 10 гаруй
хөтөлбөртэй. Клуб эсвэл хөтөлбөрт элсэх нь шинэ найз нөхөдтэй болж,
өөр соёлуудын талаар судлах шилдэг арга юм. Манай одоогийн зарим
клубуудын тоонд Африк Оюутнуудын Холбоо (ASA), ELI Холбоо, ESL,
Олон Улсын Ярианы Клуб, Катароу-кай, Латин Америкийн Соёлын
Клуб, LGBTQ Нөөцийн Төв, Лалын Шашинтай Оюутнуудын Холбоо,
SACNAS (Шинжлэх ухааны талаарх Хиспан/Чиканос ба Уугуул
Америкчуудын Хөгжлийн Нийгэмлэг) болон Тайвань Оюутнуудын
Холбоо зэрэг багтдаг.
Олон Улсын Оюутнуудын Холбоо
АНУ-ын оюутнууд болон дэлхийн өнцөг булан бүрээс ирсэн олон улсын
оюутнуудтай холбоо тогтоогоорой. Олон Улсын Үдэш, орон нутгийн
наадам ба соёлын бусад арга хэмжээнүүд зэргийг багтаасан үйл
ажиллагаа болон арга хэмжээг жилийн турш санал болгодог.
Манлайллын Институт
Сургалт, семинар, уулзалт, хурал зөвлөгөөн болон сайн дурын ажлаар
дамжуулан өөрийн манлайллын чадвар болон танилцуулгыг бий
болгоорой. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг www.bellevuecollege.edu/stupro/
хаягаар авна уу.
Урлагийн гүйцэтгэх төрлүүд
BC нь кредит бүхий хичээлүүд болон оюутны клубээр дамжуулан
хөгжим, бүжиг болон театрын бүтээлүүдэд оролцох олон төрлийн
боломжийг санал болгодог. Боломжуудын бүрэн жагсаалтыг үзэхийн
тулд дараах руу зочилно уу: www.bellevuecollege.edu/theatrearts/.
Спорт
BC нь теннис, бейсбол, сагсан бөмбөг, гольф, хөл бөмбөг, софтбол,
волейбол зэрэг улсын болон олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн
спортын хэд хэдэн хөтөлбөртэй. Манай спортын багуудын талаар илүү
ихийг мэдэхийг хүсвэл дараах руу зочилно уу:
www.bellevuecollege.edu/athletics/sports/.
Спортын анги нь бадминтон, каратэ, волейбол, хаданд авиралт мөн
явган аялал, кэйакинг, NW фитнесийн хайгуул гэх мэт гадаа явагддаг
хичээлээс гадна олон сэдвээр хичээллэдэг. Одоогоор санал болгож буй
хичээлүүдийг үзэхийг хүсвэл манай вэбсайт руу зочилно уу:
www.bellevuecollege.edu/classes/.

Олон Улсын Боловсрол

Чухал Огноо ба Сүүлийн Хугацаа
2020-21 оны
Хичээлийн Жил

Санал болгож буй өргөдөл илгээх
сүүлийн хугацаа1
АНУ-аас гадна

АНУ-ын дотор

Доор дурдсан огноонууд нь баримжаалсан огноо бөгөөд урьдчилан
мэдэгдэлгүйгээр өөрчлөгдөх боломжтой. Шинэчлэгдсэн огноо IE-ийн
вэбсайтаас үзнэ үү.

Оюутны хотхоны
оршин суугчийн
байранд орох
БАРИМЖААЛСАН
ХУГАЦАА2

Угтах арга
хэмжээ ба
Төлбөрийн
Сүүлийн Хугацаа

Шалгалт өгөх3 &
бүртгэл

Хичээл эхлэх

Хичээл дуусах

Эрчимжүүлсэн англи хэл (ESL) ба Bridge Pathway
Наймдугаар
сарын 10

Есдүгээр сарын 4

Есдүгээр сарын 9

Есдүгээр сарын 14

Есдүгээр сарын 15

Есдүгээр сарын 21

Арван хоёрдугаар
сарын 10

2021 оны өвөл

Арван нэгдүгээр
сарын 23

Арван хоёрдугаар
сарын 18

Арван хоёрдугаар сарын 27

Арван хоёрдугаар
сарын 28

Арван хоёрдугаар
сарын 29

Нэгдүгээр сарын 4

Гуравдугаар сарын 25

2021 оны хавар

Хоёрдугаар
сарын 26

Гуравдугаар
сарын 19

Гуравдугаар сарын 31

Дөрөвдүгээр сарын 1

Дөрөвдүгээр сарын 5

Дөрөвдүгээр сарын 8

Зургадугаар сарын 25

Тавдугаар
сарын 25

Зургадугаар
сарын 18

Зургадугаар сарын 28

Зургадугаар сарын 29

Зургадугаар сарын 30

Долдугаар сарын 6

Наймдугаар сарын 19

2020 оны намар

2021 оны зун

Олон Улсын Ахлах Сургууль Дүүргэлтийг багтаасан Коллеж
Наймдугаар
сарын 10

Есдүгээр сарын 4

Есдүгээр сарын 9

Есдүгээр сарын 10-11

Есдүгээр сарын 11-18

Есдүгээр сарын 21

Арван хоёрдугаар
сарын 10

2021 оны өвөл

Арван нэгдүгээр
сарын 23

Арван хоёрдугаар
сарын 18

Арван хоёрдугаар сарын 27

Арван хоёрдугаар
сарын 28

Арван хоёрдугаар
сарын 23-31

Нэгдүгээр сарын 4

Гуравдугаар сарын 25

2021 оны хавар

Хоёрдугаар
сарын 26

Гуравдугаар
сарын 19

Гуравдугаар сарын 31

Дөрөвдүгээр сарын 1

Дөрөвдүгээр
сарын 2-8

Дөрөвдүгээр сарын 8

Зургадугаар сарын 25

Тавдугаар
сарын 25

Зургадугаар
сарын 18

Зургадугаар сарын 28

Зургадугаар сарын 29

Зургадугаар сарын
30-Долдугаар сарын 2

Долдугаар сарын 6

Наймдугаар сарын 19

2020 оны намар

Наймдугаар
сарын 10

Есдүгээр сарын 4

Есдүгээр сарын 9

Есдүгээр сарын 10-11

Есдүгээр сарын 11-18

Есдүгээр сарын 21

Арван хоёрдугаар
сарын 10

2021 оны хавар

Хоёрдугаар
сарын 26

Гуравдугаар
сарын 19

Гуравдугаар сарын 31

Дөрөвдүгээр сарын 1

Дөрөвдүгээр
сарын 2-8

Дөрөвдүгээр сарын 8

Зургадугаар сарын 25

2020 оны намар

2021 оны зун
IBP

1) Эдгээр нь санал болгосон сүүлийн хугацаа бөгөөд өргөдөл гаргагчдыг эрт өргөдлөө өгөхийг онцгойлон зөвлөж байна. Өргөдөл хүлээн авах хамгийн
сүүлийн өдөр ирсэн өргөдлийг элсэлтийн зөвшөөрөлд баталгаа олгохгүйгээр шалгах болно.
2) Хэрэв та BC-ийн оюутны хотхонд байрлах өргөдөл гаргасан бол нүүж очиж хугацааг дараах дээрээс лавлана уу
www.bellevuecollege.edu/housing/important-dates/. Хэрэв өрөө нүүж ороход бэлэн биш бол ойролцоох зочид буудалд өөрийн зардлаар байрлана уу.
3) Эрчимжүүлсэн ESL оюутнууд Англи Хэлний Хүрээлэнгээс зохион байгуулдаг ESL түвшин тогтоох шалгалт өгнө. Коллежийн түвшний оюутнууд
www.bellevuecollege.edu/testing/ хаягаар Шалгалтын Төвийн хуваарийг дагаж Англи хэл ба Математикийн шалгалтуудад бие даан бүртгүүлнэ.

Заавал Хамрагдах Эрүүл Мэндийн
Даатгалын Мэдээлэл
Эрүүл мэндийн даатгалын тухай доорх бүх мэдээллийг
анхааралтай уншина уу. Гарын үсэг зурах мэдэгдэлд онлайнаар
гарын үсэг зурснаар та дараах нөхцөлүүдийг ойлгож, хүлээн
зөвшөөрч мөн дагаж мөрдөхөө баталж байгаа болно.
Заавал Элсэх Коллежийн Ослын болон Өвчний Даатгалын
Төлөвлөгөө:
Олон улсын оюутны хөтөлбөрт хамрагдах нөхцөлийн дагуу BC-ийн I-20
дээрх F-1 виз эзэмшигчид зөвшөөрөгдсөн амралт болон эхний удаагийн
Бууруулсан Хичээлийн Ачааллын (RCL) улирлыг багтаасан BC-Сангаас
зохицуулдаг эрүүл мэндийн даатгалын төлөвлөгөөнд улирал бүр хамрагдах
шаардлагатай. Тавигдах болзол ба хамрах хүрээний тухай мэдээллийг
http://fiig-insurance.com/ хаягаар орж авна уу.

 BC-ээс зөвшөөрөгдсөн IBP лавлах байгууллагаас санал болгосон IBP

оюутнууд зөвхөн IBP хөтөлбөрт хамрагдаж байх үедээ

 2017 оны Намраас эхлэн Сайн Дурын Дадлагын Сургалтанд (OPT)

хамрагдаж буй оюутнууд төлөвлөгөөнд заавал хамрагдахаас
чөлөөлөгдөнө; гэсэн хэдий ч, даатгалыг Firebird Олон Улсын
Даатгалын Группээс шууд авах боломжтой.
 Төлөвлөгөөний жилийн турш даатгалын хамрах хязгаар нь $250,000
ам.доллараас дээш байхыг багтаасан нэмэлт даатгалд хамрагдах
шаардлагатай оюутнууд
Firebird руу (206) 909-8550 дугаараар холбоо барьж даатгалын хамрах
хүрээ ба хязгаарлалттын асуудлаар лавлана уу.

Төлөвлөгөө нь шүд болон нүдний харааны асуудлыг хамардаггүй. Энэ
нь урьдчилан үүссэн нөхцөл байдлын хязгаарлалт бөгөөд 6 сарын
хүлээх хугацаа, 3 сарын эргэж харах хугацаатай. Зарим оюутнууд энэ
төлөвлөгөөнд хамрагдах боломжгүй. Үүнд: 1) АНУ-ын иргэд; 2) байнгын
оршин суугчид (ж.нь, ногоон карт эзэмшигч); 3) зөвшөөрөлгүй хагас цагийн
(12 кредитээс доош) оюутнууд; 4) даатгалын төлөвлөгөөний жилд нэг удаа
хоёр дахь (болон түүнээс цааш) эрүүл мэндийн RCL авах оюутнууд.
Заавал хамрагдах эрүүл мэндийн даатгал нь Олон Улсын Хамтын
Санхүүжилтийн Гэрээнд BC Сангаас тавьсан шаардлага юм. BC-Сангаас
зохицуулдаг төлөвлөгөөнд хамрагдах боломжгүй F-1 оюутнууд бусад
даатгалаа баталгаажуулж, IE-д тухайн даатгалд хамрагдсан талаарх
нотлох баримтыг нэн даруй ирүүлэх ёстой. Заавал бүртгүүлэх элсэлтээс
чөлөөлөгдөх нь:
 Гэр бүлийн гишүүнийхээ АНУ-ын ажил олгогчоос төлдөг эрүүл

мэндийн даатгалын төлөвлөгөөгөөр дамжуулан тухайн даатгалд хамт
хамрагдсан оюутнууд
 Санхүү болон даатгалыг нь гуравдагч талын ивээн тэтгэгч (жишээ нь,
SACM) даадаг оюутнууд
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Сургалтын Хөтөлбөрүүд
Бүрэн жагсаалтыг дараахаас харна уу https://catalog.bellevuecollege.edu/content.php?catoid=7&navoid=292

Бакалаврын зэргүүд+
BAS Хэрэглээний нягтлан бодох бүртгэл, 180кр
BS Компьютерийн шинжлэх ухаан, 180кр***
BAS Мэдээллийн аналитик, 180кр***
BAS Дижитал Маркетинг, 180кр***
BS Эрүүл мэндийн мэдээлэл зүй, 180кр***
BAS Эрүүл мэнд ба сайн сайхан байдал, 180кр***
BAS Эрүүл мэнд, Удирдлага ба Манлайлал, 180кр***
BAS Мэдээллийн систем ба Технологи (ITS)
• Аппликэйшн хөгжүүлэх төвлөрүүлэлт, 180кр***
• Бизнесийн оюун ухааны төвлөрүүлэлт, 180кр***
• Кибер хамгаалалт ба Системийн удирдлагын төвлөрүүлэлт,
180кр***

BAA Интерьер дизайн, 191кр***
BAS Молекулын био шинжлэх ухаан, 180кр***
BS Сувилгаа, 185кр***
BAS Цацраг ба Дүрслэлийн шинжлэх ухаан
• Оношилгооны Анагаах Ухааны Сонографи Төвлөрүүлэлт,
180кр***
• Эмчилгээний Дозиметрийн Төвлөрүүлэлт, 180кр***
• Цөмийн Анагаах Ухааны Төвлөрүүлэлт
Технологийн Төвлөрүүлэлт
*** Сонгох Элсэлт
Тайлбар: Зарим бакалаврын хөтөлбөрийг зөвхөн онлайнаар санал болгодог бөгөөд
F-1 зохицуулалтыг хангадаггүй. BC-д бакалаврын хөтөлбөрт хамрагдахаас өмнө Олон
Улсын Боловсролын болон өөрийн сонгосон хөтөлбөрийн менежертэй хоёулантай нь
зөвлөлдөнө үү.

Шилжин Суралцах Боломжтой Тусгай Мэргэжлийн Зэргүүд+
Урлаг, шинжлэх ухааны тусгай мэргэжил, AAS-DTA, 90кр
Бизнесийн тусгай мэргэжил, AB-DTA/MRP, 90кр
Математикийн боловсролын тусгай мэргэжил, AME-DTA/
MRP, 90кр
Хөгжмийн тусгай мэргэжил, DTA/MRP, 102-104cr
Шинжлэх ухааны тусгай мэргэжил, 1-р арга зам - Биологи,
Байгаль орчин/Нөөц, Хими ба Дэлхийн шинжлэх ухаан

(DTA = Шууд шилжих гэрээ; MRP = Мэргэжилтэй холбоотой хөтөлбөр)

Шинжлэх ухааны тусгай мэргэжил, 2-р арга зам
• Инженер MRP** Химийн ба Био инженер, AS
• Инженер MRP** Иргэний, механик болон бусад инженер, AS
• Инженер MRP** Цахилгаан ба Компьютерийн инженер, AS
• Физик, агаар мандлын шинжлэх ухаан ба инженерчлэл, AS

Мэргэжлийн/Техникийн (Шилжин Суралцахгүй)†
АА Нягтлан бодох бүртгэл, 92-94кр
AAS-T Туслах нягтлан бодох бүртгэл, 94-99кр
AAS-T Нэгдсэн Эрүүл мэнд, 90кр
АА Бизнесийн удирдлага, 90кр
AAS-T Бизнесийн удирдлага, 90кр
АА Бизнесийн Технологи, 90-93кр
AAS-T Эрүүгийн Эрх Зүй, 90кр
АА Оношлогооны хэт авиа, 122кр***
AAS-T Дижитал маркетинг, 97 кр
АА Дижитал медиа урлаг, 90-91 кр
AA Бага насны хүүхдийн боловсрол, 90 кр
AAS-T Бага насны хүүхдийн боловсрол, 93-94кр
AAS-T Мэдээллийн системийн програм хангамж хөгжүүлэлт, 91кр
AAS-T Мэдээллийн системийн бизнесийн шинжээч, 91кр
АА Интерьер судлал, 95кр
АА Маркетингийн менежмент, 97кр
AAS-T Молекулын шинжлэх ухааны техникч, 94кр
AAS-T Сүлжээний үйлчилгээ ба тооцоолох систем,
Үйлдлийн системийн удирдлагын зам, 90кр
AAS-T Сүлжээний үйлчилгээ ба тооцоолох систем,
Сүлжээний удирдлагын зам, 93кр
AAS-T Сүлжээний үйлчилгээ ба тооцоолох систем,
Клоуд архитектур ба үйлчилгээний зам, 93кр
АА Мэдрэлийн оношлогоо технологи, 103кр
АА Цөмийн анагаах ухааны технологи, 96кр***
AAS-T Сувилгаа, 135-140 кр (хүлээн зөвшөөрөгдөөгүй)
AAS-T Сувилгаа (бүтэн цагийн), 135-140 кр***
AA Цацраг туяа эмчилгээ, 120 кр***
AA Рентген технологи, 101кр***
AAS-T Робот ба хиймэл оюун ухаан, 90 кр
CERT Туслах нягтлан бодох бүртгэл. 46кр
CERT Удирдлагын туслах ажилтан, 51кр
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CERT Бизнесийн дэвшилтэт технологийн мэргэжилтэн, 48кр
CERT Дэвшилтэт видео үйлдвэрлэл, 48кр
CERT Архи, мансууруулах бодисын зөвлөгөө, 50кр
CERT Аппликэйшны дэлгэцийн дэмжлэг үзүүлэх мэргэжилтэн, 45кр
CERT CISCO Дэмжих техникч, 46кр
CERT Клиникийн лабораторийн туслах, 50-59кр
CERT Клоуд архитектур ба үйлчилгээ, 46кр
CERT Мэдээллийн сангийн тайлан хөгжүүлэлт, 45кр
CERT Бага насны хүүхдийн боловсрол, 47кр
CERT Яаралтай тусламжийн хэлтсийн техникч, 52кр
CERT Эрүүл мэндийн мэдээлэл зүй, 49кр
CERT Эрүүл мэндийн нэгжийн зохицуулагч, 63-72кр
CERT Хүний нөөцийн туслах, 48кр
CERT Эмнэлгийн удирдлагын туслах ажилтан, 48-57кр
CERT Эмнэлгийн туслах, 83кр
CERT Эмнэлгийн тооцоо ба кодчлол, 63кр
CERT Эмнэлгийн дүрслэл дозиметр, 83кр***
CERT Майкрософт сүлжээний дэмжлэг, 45кр
CERT .NET програмчлал, 45кр
CERT Үйлдлийн системийг дэмжих мэргэжилтэн, 45кр
CERT Флеботомийн техникч, 45-54кр
CERT Гар утас ба вэб хөгжүүлэлтийн програмчлал, 45кр
CERT Сурталчилгааны маркетинг, 45кр
CERT Рентген зураглалын рентгенологийн туслах, 89 кр***
CERT Жижиглэнгийн маркетинг, 45 кр
CERT Вэб маркетингийн мэргэжилтэн, 54-56 кр
+Нийтлэх үед одоогоор ийм байна. Одоогийн жагсаалтыг
вэбсайтаас үзнэ үү.
***Сонгох элсэлт. Оюутнууд хөтөлбөрт хамрагдах
зөвшөөрөлтэй байх ёстой.

Олон Улсын Боловсрол

Шилжин Суралцах Гэрээ
ЖИЛ 1 & 2

ЖИЛ 3 & 4

@ Bellevue Коллеж =

@ Bellevue коллеж эсвэл Их

Тусгай Мэргэжлийн Зэрэг

сургуульд шилжин суралцах

Bellevue Коллеж нь дор жагсааасан АНУ-ын их
сургуулиудтай шилжин суралцах гэрээтэй. Оюутнууд
жагсаалт дээрх аль нэг сургуулиас болзолт элсэлтийн
бичиг хүсэж болно.

Бакалаврын
зэрэг
(4 жил)

Bellevue Коллежийн олон улсын оюутнууд АНУ-ын олон их
сургуулиудад шилжин суралцаж байсан. 2018-19 онд манай
оюутнууд дараах сургуулиуд руу шилжин суралцсан.
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University of Michigan, Ann Arbort
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University of Washington, Bothell



University of North Carolina, Chapel Hill



University of Washington, Tacoma



University of Southern California



Western Washington University



University of Washington, Seattle, Bothell,
Tacoma



University of Wisconsin, Madison

		

БОЛОН БУСАД ОЛОН!
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Олон
Улсын
Боловсрол
Өргөдлөө дараах руу илгээнэ үү:
International Education

Bellevue College
3000 Landerholm Circle SE
Bellevue, WA 98007-6484 U.S.A.
(425) 564-3185
(425) 641-0246 Факс
ie@bellevuecollege.edu
www.bellevuecollege.edu/international
Bellevue Коллеж нь хөтөлбөр болон үйл ажиллагаандаа арьс, өнгө,
үндэсний гарал үүсэл, хэл, угсаа, шашин шүтлэг, ахмад нас, хүйс, бэлгийн
чиг баримжаа мөн түүнчлэн хүйсийн тодорхойлолт эсвэл илэрхийлэл,
хөгжлийн бэрхшээл, нас зэргээр ялгаварлан гадуурхдаггүй. 4150
бодлогыг дараахаас үзнэ үү www.bellevuecollege.edu/policies/. Ялгаварлан
гадуурхахгүй байх бодлогын тухай лавлагааг хариуцах дараах хүмүүсийг
томилсон болно: Гарчиг IX зохицуулагч, 425-564-2641, Оффис C227,
болон EEOC/504 Хууль сахиулах ажилтан, 425-564-2178, Оффис R130.
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