Tài Liệu Hướng Dẫn Nộp Hồ Sơ dành cho Sinh Viên Quốc Tế

Vì sao lựa chọn
Trường Cao Đẳng Bellevue?
KHU TRƯỜNG SỞ

THÀNH PHỐ BELLEVUE
Bellevue là một thành phố đang phát
triển với môi trường kinh tế sôi động
và văn hóa đa sắc. Người dân ở đây có
trình độ học vấn cao (trên 60% có bằng
Cử Nhân) và có văn hóa đa dạng (39%
cư dân sinh ra ở nước ngoài), hình
thành một cộng đồng thân thiện và giúp
đỡ cho các sinh viên quốc tế.

Nằm giữa diện tích 96 mẫu Anh (gần 39
héc-ta) đầy cây cối xanh tốt, khu trường
sở của Trường Cao Đẳng Bellevue là một
môi trường học tập tươi đẹp, an toàn
và hiện đại. Sinh viên được sử dụng
trang thiết bị đẳng cấp thế giới, trong
đó có khu ký túc xá sinh viên được xây
mới hoàn toàn ở ngay trong khuôn viên
trường sở. Trường Cao Đẳng Bellevue
khuyến khích sinh viên tận hưởng trải
nghiệm đời sống sinh viên trọn vẹn và
có hơn 80 câu lạc bộ sinh viên, hoạt
động giải trí cùng một số tác phẩm âm
nhạc, khiêu vũ và sân khấu để sinh viên
thưởng thức.

1000+

1,000 SINH VIÊN QUỐC TẾ

60+

60 QUỐC GIA
CÓ SINH VIÊN THEO HỌC
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BC XẾP HẠNG THỨ 17 TRONG
SỐ 40 TRƯỜNG CAO ĐẲNG LIÊN
KẾT ĐÓN TIẾP SINH VIÊN QUỐC
TẾ THEO BÁO CÁO OPEN DOORS
2019 CỦA VIỆN GIÁO DỤC QUỐC
TẾ (INSTITUTE OF INTERNATIONAL
EDUCATION, IIE)

CHƯƠNG TRÌNH HỌC ĐA
DẠNG VÀ ĐẦY ĐỦ
• Bằng Cử Nhân
• Bằng Đại Học Chuyển
Tiếp
• Bằng Chuyên Môn & Kỹ
Thuật

• Chứng Chỉ các loại
• Các chương trình Anh
Ngữ
• Chương trình Hoàn
Thành Hệ Trung Học Phổ
Thông Quốc Tế Ở Trường
Cao Đẳng Tại Hoa Kỳ

29,120+ SINH VIÊN

KHU VỰC ĐẠI SEATTLE
Khu vực đại Seattle là nơi có vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ, cơ
hội việc làm tuyệt vời và điều kiện vui chơi giải trí phong
phú. Seattle là một thành phố quốc tế, mang đậm nét thành
thị thú vị, nổi trội với các hoạt động công nghiệp, thương
mại và văn hóa, song vẫn giữ được vẻ khiêm nhường và
giản dị. Nơi đây tự hào với những sân vận động lớn, hàng
chục bảo tàng và phòng triển lãm, nhiều tấm gương nghệ
thuật đại chúng và tất nhiên là không thể thiếu vô số những
tiệm cà phê.
Trường Cao Đẳng Bellevue (Bellevue College,
BC) đã dạy cho tôi về tính chủ động và đa dạng.
Thông qua những hoạt động ngoại khóa được
tổ chức thường xuyên với các bạn sinh viên
khác và các giảng viên, tôi đã học được cách
trân trọng các nền văn hóa và nền tảng khác
nhau. Trải qua bốn năm ở BC, tôi không chỉ
mang theo tri thức và năng lực khi tốt nghiệp,
mà còn cả một trái tim đầy yêu thương, lòng
trắc ẩn và một tầm nhìn rộng lớn về tương lai.
— Francois Mukaba
Cử Nhân Khoa Học, chuyên ngành
Khoa Học Máy Tính (BS-CS)
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SƠ LƯỢC VỀ BC

Giáo Dục Quốc Tế

5 LÝ DO HÀNG ĐẦU NÊN CHỌN TRƯỜNG CAO ĐẲNG
VỊ TRÍ:

BELLEVUE

Là một phần của đại Seattle, khu vực có khí hậu vừa
phải, nguồn nước và không khí trong lành, nơi có trụ sở
của nhiều tập đoàn danh tiếng như Microsoft, Nintendo,
Amazon và Starbucks.

NỀN HỌC THUẬT XUẤT SẮC:
Quy mô lớp học nhỏ gọn, giảng viên tận tâm luôn tận tình vì thành công của
sinh viên cùng với tài nguyên và dịch vụ phong phú cho sinh viên, bao gồm
trợ giảng miễn phí, dịch vụ tư vấn cá nhân và tài nguyên việc làm toàn diện.

CHUYỂN TIẾP LÊN ĐẠI HỌC:

Tỷ lệ chuyển tiếp cao lên University of Washington và Washington State University, hai
trường đại học lớn nhất ở tiểu bang Washington, cũng như các trường đại học hàng đầu
trên khắp Hoa Kỳ, bao gồm Columbia, Cornell, Purdue, Berkeley, UCLA và nhiều trường
khác nữa.

HỖ TRỢ SINH VIÊN QUỐC TẾ:

Dịch vụ hỗ trợ toàn diện của bộ phận Giáo Dục Quốc Tế, từ việc tuyển sinh đến các hoạt
động ngoại khóa và điều chỉnh về văn hóa, cũng như cố vấn cá nhân về các vấn đề di
trú và học tập do các chuyên gia cố vấn quốc tế giàu kinh nghiệm thực hiện.

CƠ HỘI PHÁT TRIỂN
KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO CHO SINH VIÊN:

Sinh viên quốc tế có nhiều cơ hội để phát triển kỹ năng cá nhân và
kỹ năng lãnh đạo thông qua hoạt động tình nguyện và tham gia các
câu lạc bộ, chương trình và tổ chức cho sinh viên. Các em cũng đủ
điều kiện để làm việc trong khu trường sở và có thể góp phần vào
tính đa dạng và đa văn hóa của Trường Cao Đẳng Bellevue nhờ trở
thành sinh viên hướng dẫn hoặc Lãnh Đạo Toàn Cầu.
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Yêu Cầu về Trình Độ Tiếng Anh:
Các kết quả kiểm tra Trình Độ Tiếng Anh được chấp nhận:
 Bài thi TOEFL trên Internet (IBT) đạt 61 điểm hoặc TOEFL trên giấy đạt 500 điểm
 Điểm IELTS tổng đạt 6.0 trong đó tất cả các điểm thành phần đều đạt từ 5.5 trở lên
 Điểm “C” bài thi English as a First Language trong kỳ thi IGCSE hoặc O-level
 Đạt điểm 3 môn AP English Language hoặc Literature/Comp (Đạt điểm 3 sẽ được vào
thẳng lớp English 101 mà không cần phải thi bài kiểm tra Accuplacer)
 Đạt từ điểm 4 trở lên ở bài kiểm tra IB English A (Đạt điểm 4 sẽ được vào thẳng lớp
English 101 mà không cần phải thi bài kiểm tra Accuplacer)
 Đạt điểm 3 bài thi Smarter Balanced ELA (Yêu cầu này chỉ áp dụng đối với học sinh
du học quốc tế ở các trường trung học phổ thông tại Hoa Kỳ. Đạt điểm 3 sẽ được vào
thẳng lớp English 101 mà không cần phải thi bài kiểm tra Accuplacer)
 Đạt 95 điểm bài thi Duolingo English Test

Các Chương Trình Hệ Cao Đẳng
Các Chương Trình Hệ Cử Nhân
Trường Cao Đẳng Bellevue (Bellevue College, BC) hiện đang tổ chức đào tạo với 12 bằng cử
nhân các chuyên ngành. Đây là những chương trình mang tính hướng nghiệp được thiết kế
nhằm trang bị cho sinh viên khả năng cạnh tranh thành công cho những công việc chuyên môn
yêu cầu kiến thức và kỹ năng nâng cao trong lĩnh vực tương ứng. Để biết thêm thông tin, vui
lòng truy cập https://catalog.bellevuecollege.edu/content.php?catoid=7&navoid=292
Mỗi chương trình cử nhân sẽ đưa ra các yêu cầu về tuyển sinh, thời hạn, lệ phí và quy
trình lựa chọn tuyển sinh riêng. Các ứng sinh viên quốc tế phải hoàn thành cả hai quy
trình: 1) quy trình tuyển sinh dành cho sinh viên quốc tế và 2) quy trình tuyển sinh
của chương trình cử nhân mà tuyển sinh tự lựa chọn.
 Hoạt động tuyển sinh của chương trình cử nhân mang tính cạnh tranh, vì thế đặc biệt
khuyến khích ứng sinh viên nên bắt đầu học từ Hệ Cao Đẳng tại BC hoặc ở các trường
Cao Đẳng khác tại Hoa Kỳ rồi nộp đơn xin chuyển tiếp vô chương trình cử nhân.
 Các sinh viên quốc tế được chấp nhận vào chương trình cử nhân sẽ chi trả mức học
phí cho sinh viên quốc tế dành cho cấp đại học, cao đẳng cho các khóa học cấp 300 và
400. Tham khảo Thông Tin về Trách Nhiệm Tài Chính ở trang 7.
Tuyên Bố Miễn Trách: Một số khóa học của chương trình cử nhân ứng dụng chỉ được tổ chức
trực tuyến và không đáp ứng các quy định của thị thực du học F-1. Hãy tham vấn cả hai: 1) văn
phòng Tư Vấn Giáo Dục Quốc Tế (International Education, IE) và 2) người quản lý chương trình
cử nhân tương ứng trước khi nộp hồ sơ cho chương trình cử nhân tại BC.


Bằng Cao Đẳng và các Chương Trình Cấp
Chứng Chỉ
Bằng Cao Đẳng Chuyển Tiếp Đại Học:
 Sinh viên sẽ bắt đầu hai năm đầu của hệ cử nhân tại BC và hoàn thành các khóa
học đại cương và tiền chuyên ngành, sau đó, sinh viên sẽ được chuyển tiếp lên một
trường đại học ở bất cứ đâu tại Hoa Kỳ để học nốt hai năm cuối và lấy bằng cử nhân.
 Để tham khảo toàn bộ danh sách các bằng cao đẳng chuyển tiếp, vui lòng truy cập
https://catalog.bellevuecollege.edu/content.php?catoid=6&navoid=189
Bằng Cao Đẳng Chuyên Môn và Kỹ Thuật (Prof/Tech):
 Đối với sinh viên chú trọng vào sự nghiệp, nên bắt đầu tham gia chương trình đào
tạo chuyên ngành tại BC với 23 chương trình cao đẳng prof/tech hoặc hơn 81 chương
trình cấp chứng chỉ ngắn hạn. Tham khảo toàn bộ danh sách các chương trình này tại
https://catalog.bellevuecollege.edu/content.php?catoid=7&navoid=292
 Sau khi hoàn thành chương trình học, sinh viên du học diện F-1 có thể lựa chọn tham
gia vào một chương trình Đào Tạo Thực Hành làm công việc liên quan đến ngành
học của mình, được trả lương hoặc không lương trong một năm (Optional Practical
Training) với sự chấp thuận của cơ quan Dịch Vụ Quốc Tịch và Di Trú Hoa Kỳ (U.S.
Citizenship and Immigration Services, USCIS) hoặc học tiếp lấy bằng cử nhân của BC ở
chuyên ngành liên quan.
 Thời gian hoàn thành dự kiến cho bằng Cao Đẳng là 2-2,5 năm và 3-18 tháng cho hầu
hết các chứng chỉ.
Tuyên Bố Miễn Trách: Các sinh viên quốc tế diện F-1 phải chọn chương trình cấp chứng chỉ
với tối thiểu 45 tín chỉ hoặc hơn. Một số khóa học cấp chứng chỉ chỉ được tổ chức đào tạo trực
tuyến. Sinh viên quốc tế diện F-1 cần phải hoàn thành một khóa học hoặc hơn để bổ sung đủ
số lượng tối thiểu tín chỉ của các khóa học trực tiếp tại trường để duy trì tư cách du học quốc
tế/lưu trú của họ ngay cả khi các khóa học đó không nằm trong các yêu cầu của chương trình.
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Các lựa chọn dựa trên Kết quả học tập/ Điểm số:
 Hoàn thành chương trình Intensive English (Ngoại Ngữ Anh Văn) của BC đạt điểm từ
"A-" trở lên cho môn Integrated Skills 5 và từ "B-" trở lên trong tất cả các khóa còn lại
trong học kỳ đó
 Hoàn thành chương trình Bridge Pathway từ điểm C- trở lên
 Kết quả tiếp nhận hợp lệ từ các trường cao đẳng khác tương ứng với lớp English 101
của BC
 Hai năm tham gia khóa học tiếng Anh thường xuyên (không thuộc chương trình ESL)
ở trường quốc tế hoặc trường trung học phổ thông tại Hoa Kỳ với điểm trung bình
tích lũy (GPA) từ 3.0 trở lên (xét duyệt theo từng trường hợp)
 Hoàn thành cấp độ 5 nâng cao với kết quả đậu tại một trường Anh Ngữ ở nước ngoài
trong tầm ngoại giao công chúng của đại sứ quán Hoa Kỳ. Cần có thư xác nhận từ
chuyên viên nhà trường. Yêu cầu này sẽ được cân nhắc tùy từng trường hợp cụ thể.
Các quốc gia công nhận Tiếng Anh là Ngôn ngữ Chính Thức và Ngôn Ngữ
Giảng Dạy
 Cung cấp giấy tờ chứng minh tư cách công dân đến từ các quốc gia nói tiếng Anh
được trường chấp thuận. Truy cập danh sách các quốc gia công nhận Tiếng Anh tại
https://www.bellevuecollege.edu/international/future-students/
Tài liệu cần thiết:
Truy cập https://international.bellevuecollege.edu/ và tạo thông tin đăng nhập
1. Mẫu đơn đăng ký trực tuyến dành cho sinh viên quốc tế bao gồm các tài liệu có
chữ ký
2.
Thanh toán trực tuyến lệ phí đăng ký $50 không hoàn lại
3. Đối với tất cả các bộ hồ sơ chấp thuận nhập học được gửi đến một địa chỉ bên ngoài
Hoa Kỳ, quý vị phải thanh toán phí chuyển phát nhanh qua eShipglobal. Ứng sinh
viên phải tải vận đơn hàng không với đầy đủ địa chỉ gửi thư lên trang nộp hồ sơ trực
tuyến của BC.
4. Một bản sao của trang hộ chiếu có ảnh, bao gồm ngày hết hạn
a. Một bản sao của trang hộ chiếu có ảnh của từng người phụ thuộc diện F-2, bao
gồm ngày hết hạn hộ chiếu
5. Sao kê ngân hàng có ngày cấp không muộn hơn 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ với
số dư tối thiểu 26.130 USD
a. Cộng thêm 5.000 USD cho mỗi người phụ thuộc diện F-2
b. Người bảo trợ tài chính đang sinh sống tại Hoa Kỳ không phải là ứng sinh viên
hoặc cha mẹ ứng sinh viên phải hoàn thành mẫu Cam Kết Bảo Trợ (Affidavit of
Support) (I-134)
6. Bằng chứng hợp lệ về trình độ tiếng Anh
7. Bảng điểm bằng tiếng Anh của trường ứng sinh viên đang học và/hoặc đã học
trước đây
Ứng sinh viên chưa đủ tuổi trưởng thành (16 hoặc 17 tuổi):
 Ứng sinh viên phải từ 16 tuổi trở lên trước thời điểm bắt đầu của chương trình học.
 Hoàn thành và ký mẫu Thư Ủy Quyền Hạn Chế Vì Mục Đích Y Tế (Limited Power-ofAttorney for Healthcare Purpose) và mẫu Luật Sư Đại Diện (Attorney-in-Fact)


Ứng sinh viên chưa đủ tuổi trưởng thành đã tốt nghiệp phổ thông trung học ở nước sở tại
và muốn trực tiếp nhập học chương trình hệ cao đẳng phải nộp giấy tờ chứng minh đã tốt
nghiệp phổ thông trung học (VD: bằng tốt nghiệp, IGCSE, các kết quả của kỳ thi O-level
với tối thiểu 5 môn học bao gồm tiếng Anh – Ngôn Ngữ Thứ Nhất, Toán, Khoa Học và hai
môn học khác có điểm C trở lên hoặc thư tốt nghiệp dự kiến từ chuyên viên nhà trường)

Văn Phòng Tư Vấn Giáo Dục Quốc Tế
Chương trình Hoàn Thành Hệ Trung Học Phổ
Thông Quốc Tế Ở Trường Cao Đẳng Tại Hoa Kỳ
(IHSC)
Chương trình Hoàn Thành Hệ Trung Học Phổ Thông Quốc Tế Ở Trường Cao Đẳng Tại Hoa Kỳ
(International High School Completion, IHSC) của trường Cao đẳng Bellevue là một chương
trình dành cho học sinh quốc tế diện F-1 trong độ tuổi 16-17, có động lực học tập và chưa
có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông. IHSC cho phép học sinh đủ tiêu chuẩn được tham
dự các khóa học và các khóa học này được tính điểm xét duyệt cho cả bằng tốt nghiệp trung
học và bằng cao đẳng chuyển tiếp cùng lúc.
Điều kiện nhập học:
 16 tuổi trở lên trước thời điểm bắt đầu của chương trình học.
 Là sinh viên quốc tế có tư cách F-1 hợp lệ để theo học toàn thời gian
 Đã hoàn thành chương trình học tập tương đương lớp 9 của Hoa Kỳ tại quốc gia quê
quán của sinh viên hoặc nơi khác. Đặc biệt yêu cầu học sinh phải hoàn thành xong
chương trình học tập tương đương lớp 10 của Hoa Kỳ
 Chưa được cấp bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc bằng tương đương tại quốc
gia quê quán của sinh viên hoặc ở Hoa Kỳ
Tuyên bố miễn trách: Chương trình IHSC là một chương trình cao đẳng chính quy học cùng
với học sinh, sinh viên bản địa. Ứng sinh viên phải có động lực học tập và tâm lý trưởng thành.
Các trường đại học có thể yêu cầu học sinh, sinh viên IHSC đáp ứng các yêu cầu nhập học quốc
tế dành cho học sinh, sinh viên năm nhất thay vì cho phép chuyển tiếp. Chủ động lập kế hoạch
trước bằng cách phối hợp với các cố vấn BC và chuyên gia tư vấn tuyển sinh đại học.
Tài Liệu Cần Thiết:
Truy cập https://international.bellevuecollege.edu/ và tạo thông tin đăng nhập
1. Mẫu đơn đăng ký trực tuyến dành cho sinh viên quốc tế bao gồm các tài liệu có
chữ ký
2. Thanh toán trực tuyến lệ phí đăng ký $50 không hoàn lại
3. Phí chuyển phát nhanh qua eShipglobal với các tài liệu chấp thuận nhập học
được chuyển đến địa chỉ bên ngoài Hoa Kỳ. Ứng sinh viên phải tải vận đơn hàng
không với đầy đủ địa chỉ gửi thư lên trang nộp hồ sơ trực tuyến của BC.
4. Một bản sao của trang hộ chiếu có ảnh, bao gồm ngày hết hạn
a. Một bản sao của trang hộ chiếu có ảnh của mỗi người phụ thuộc diện F-2, 		
bao gồm ngày hết hạn
5. Sao kê ngân hàng có ngày cấp không muộn hơn 6 tháng tính đến ngày nộp hồ
sơ, với số dư tối thiểu là 26.130 USD
a. Cộng thêm 5.000 USD cho mỗi người phụ thuộc diện F-2
b. Người bảo trợ tài chính đang sinh sống tại Hoa Kỳ không phải là ứng sinh
viên hoặc cha mẹ ứng sinh viên phải hoàn thành mẫu Cam Kết Bảo Trợ (Affidavit
of Support) (I-134)
6. Bằng chứng về trình độ tiếng Anh là yêu cầu bắt buộc đối với những ứng sinh
viên IHSC muốn trực tiếp nhập học vào bậc cao đẳng
a. Ứng sinh viên IHSC không có bằng chứng về trình độ tiếng Anh
có thể bắt đầu tham gia chương trình Intensive ESL
7. Bảng điểm trung học phổ thông, bao gồm bảng điểm lớp 9 đã được dịch chuyên
nghiệp sang tiếng Anh
8. Thư ủy quyền (POA) và mẫu Luật Sư Đại Diện (Attorney-in-Fact, AIF) đã hoàn
thành và có chữ ký.
Lưu ý quan trọng:
Sau khi được chấp thuận nhập học, tất cả các ứng sinh viên IHSC phải gửi bảng điểm chính
thức cho IE. Bảng điểm phải bao gồm kết quả học tập lớp 9 và được dịch chuyên nghiệp
sang tiếng Anh. Một bản sao trong phong bì dán kín phải được gửi qua đường bưu điện
tới IE.
 Bảng điểm chính thức phải được gửi trong phong bì dán kín của trường học cấp
 Chấp thuận bảng điểm bằng tiếng Anh do trường học của học sinh cấp. Bảng điểm do
nhà trường của học sinh cấp bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của học sinh phải được biên dịch
bởi một biên dịch viên chuyên nghiệp.
 IE khuyến nghị học sinh yêu cầu trường mình cấp hai (2) bộ bảng điểm. Bộ đầu
tiên (không chính thức) được sử dụng để biên dịch và tải lên trang đăng ký trực
tuyến, và bộ thứ hai (chính thức) sẽ được gửi đến Văn Phòng Tư Vấn Giáo Dục Quốc Tế
(International Education, IE) qua thư chuyển phát nhanh.

Các chương trình được thực hiện
thông qua Học Viện Anh Ngữ
(English Language Institute)
Chương trình Bridge Pathway
Bridge Pathway là một chương trình dự bị đại học kéo dài một học kỳ, tập trung phát triển
kỹ năng viết trình độ đại học, tư duy phản biện và chịu trách nhiệm cá nhân đối với việc học.
Chương trình có hai lộ trình dựa trên kết quả đánh giá kỹ năng viết của sinh viên:
Lộ trình 1 (15 tín chỉ):
 Kết hợp Academic Preparation (Chuẩn Bị Kỹ Năng Học Thuật, AP) (10 tín chỉ) và English 93
(Tiếng Anh 93) (5 tín chỉ)
 Khuyến nghị của giảng viên môn Integrated Skills 5 (Kỹ Năng Tích Hợp 5) hoặc kết
quả nhập học theo kết quả bài thi Writeplacer
Lộ Trình 2 (18 tín chỉ):
 Kết hợp Academic Preparation (AP) (10 tín chỉ), English 93 (5 tín chỉ) và ELIUP096 (3
tín chỉ)
Tuyên bố miễn trách: Do thời gian giảng dạy hạn chế vào học kỳ mùa hè, tất cả sinh viên sẽ
tham gia học tập theo Lộ Trình 1.
Tài liệu cần thiết:
Truy cập https://international.bellevuecollege.edu/ và tạo thông tin đăng nhập
1. Mẫu đơn đăng ký trực tuyến dành cho sinh viên quốc tế bao gồm các tài liệu có
chữ ký
2. Phí đăng ký $50 không hoàn lại được thanh toán trực tuyến
3. Đối với tất cả các bộ hồ sơ chấp thuận nhập học được gửi đến một địa chỉ bên
ngoài Hoa Kỳ, quý vị phải thanh toán phí chuyển phát nhanh qua eShipglobal.
Ứng sinh viên phải tải vận đơn hàng không với đầy đủ địa chỉ gửi thư lên trang
nộp hồ sơ trực tuyến của BC.
4. Một bản sao của trang hộ chiếu có ảnh, bao gồm ngày hết hạn
a. Một bản sao của trang hộ chiếu có ảnh của mỗi người phụ thuộc diện F-2,
bao gồm ngày hết hạn
5. Sao kê ngân hàng có ngày cấp không muộn hơn 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ,
với số dư tối thiểu là 26.130 USD
a.
Cộng thêm 5.000 USD cho mỗi người phụ thuộc diện F-2
b.
Người bảo trợ tài chính đang sinh sống tại Hoa Kỳ không phải là ứng sinh
viên hoặc cha mẹ ứng sinh viên phải hoàn thành mẫu Cam Kết Bảo Trợ (Affidavit
of Support) (I-134)
6. Bằng chứng về trình độ Tiếng Anh:
a. Điểm TOEFL trên Internet (IBT) từ 58 điểm hoặc TOEFL trên giấy từ 493 điểm
b. Điểm IELTS Học thuật tổng đạt là 5.5, không có điểm thành phần nào dưới
5.0
c.
Đạt 85 điểm bài thi Duolingo English Test
d. Hoàn thành cấp độ 5 của chương trình Intensive English của BC
e. Hoàn thành Cấp độ 109 cho chương trình Intensive English tại các Trung
Tâm Đào Tạo Ngôn Ngữ ELS
f.
Hoàn thành chương trình tiếng Anh trình độ Higher Intermediate (Trên
Trung Cấp) tại Kaplan
g. Hoàn thành chương trình ALPS SIRWS 5 với kết quả tối thiểu đạt 75% VÀ
đạt điểm tối thiểu 69 trong bài thi tốt nghiệp CaMLA EPT tại Trường Ngôn
Ngữ ALPS
h. Hoàn thành cấp độ cao nhất tại một trường đào tạo tiếng Anh tăng cường
(phải gửi thư xác minh từ chuyên viên nhà trường và sẽ được xem xét
trong từng trường hợp cụ thể)
7. Bảng điểm bằng tiếng Anh
Ứng sinh viên chưa đủ tuổi trưởng thành (16 hoặc 17 tuổi):
1. Bằng chứng hoàn thành chương trình trung học phổ thông nếu học sinh dưới
18 tuổi
2. Thư Ủy Quyền (Power-of-Attorney, POA) và mẫu Luật Sư Đại Diện
(Attorney-in-Fact, AIF) đã hoàn thành có chữ ký.
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Chương trình International Business
Professions (IBP)
Chương trình International Business Professions (Nghề Nghiệp Kinh Doanh Quốc Tế, IBP)
là một chương trình học tập toàn thời gian, kéo dài 12 tháng và bắt đầu vào mùa Thu hay
mùa Xuân. Sinh viên tự xây dựng kế hoạch học tập và phát triển nghề nghiệp phù hợp với sở
thích của mình bằng cách tham gia học tập nhiều môn học bậc cao đẳng và các khóa học hỗ
trợ tiếng Anh thiết thực trong một năm học để sẵn sàng cho kỳ thực tập về chuyên ngành
học của mình.
Điều Kiện Nhập Học:
 Ứng sinh viên phải tốt nghiệp trung học phổ thông và tối thiểu 18 tuổi.
 Ứng sinh viên phải đáp ứng yêu cầu trình độ tiếng Anh bắt buộc tại thời điểm nộp
hồ sơ.
 Ứng sinh viên phải có thành tích học tập tốt và tư cách di trú diện F-1 tốt trong suốt
chương trình để được đảm nhận vào Chương trình Curricular Practical Training (Đào
Tạo Thực Hành Hỗ Trợ Trong Chương Trình, CPT) trong học kỳ cuối.
 Ứng sinh viên tại Nhật Bản phải nộp hồ sơ tham gia Chương Trình IBP thông qua công
ty được ủy quyền tại địa chỉ https://www.iccworld.co.jp/ibp/university/bellevue/
Tài Liệu Cần Thiết:
Truy cập https://international.bellevuecollege.edu/ và tạo thông tin đăng nhập
1. Mẫu đơn đăng ký trực tuyến dành cho sinh viên quốc tế bao gồm các tài liệu có
chữ ký
2. Thanh toán trực tuyến lệ phí đăng ký $50 không hoàn lại
3. Đối với tất cả các bộ hồ sơ chấp thuận nhập học được gửi đến một địa chỉ bên
ngoài Hoa Kỳ, quý vị phải thanh toán phí chuyển phát nhanh qua eShipglobal.
Ứng sinh viên phải tải vận đơn hàng không với đầy đủ địa chỉ gửi thư lên trang
nộp hồ sơ trực tuyến của BC.
4. Một bản sao của trang hộ chiếu có ảnh, bao gồm ngày hết hạn
a. Một bản sao của trang hộ chiếu có ảnh của mỗi người phụ thuộc diện F-2,
bao gồm ngày hết hạn
5. Sao kê ngân hàng có ngày cấp không muộn hơn 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ,
với số dư tối thiểu là 33.980 USD
a.
Cộng thêm 5.000 USD cho mỗi người phụ thuộc diện F-2
b.
Người bảo trợ tài chính đang sinh sống tại Hoa Kỳ không phải là ứng sinh
viên sinh viên hoặc cha mẹ ứng sinh viên phải hoàn thành mẫu Cam Kết Bảo Trợ
(Affidavit of Support) (I-134)
6. Bằng chứng về trình độ tiếng Anh là yêu cầu bắt buộc đối với những ứng sinh viên
sinh viên muốn trực tiếp nhập học vào hệ đại học (tức Advance Track (Lộ Trình
Tiến Bộ)). Điểm TOEFL trên Internet từ 54 là yêu cầu bắt buộc đối với Track A.
a. Đối với Track A (Lộ Trình Chính), ứng sinh viên cần đạt 54 điểm TOEFL trên
Internet, 5.0 điểm IELTS học thuật hoặc 80 điểm Duolingo English Test hoặc
bất kỳ phương pháp đánh giá nào khác được chấp thuận.
7. Bảng điểm bằng tiếng Anh và bằng chứng tốt nghiệp trung học phổ thông

Chương Trình Intensive English/Dự Bị Đại Học (UP)
Chương trình Intensive English Language (Anh Ngữ Tăng Cường) là một chương trình học thuật
để chuẩn bị cho sinh viên sẵn sàng nhập học chương trình bậc Cao đẳng tại BC. Mục tiêu của
chương trình này là giúp sinh viên phát triển Anh ngữ trong các kỹ năng đọc, viết, nghe và nói
của trình độ đại học. Trình độ của ứng sinh viên sẽ được xác định dựa trên kết quả kiểm tra
đánh giá nhập học. Các tiết học diễn ra các ngày từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, từ 12:30 trưa đến
4:20 chiều trong các học kỳ mùa Thu, mùa Đông và mùa Xuân. Vào mùa hè, các tiết học diễn
ra các ngày từ Thứ Hai đến Thứ Năm, từ 9:30 sáng đến 3:50 chiều. Thông thường, sinh viên
học tập trong khoảng 9 đến 12 tháng (3-4 học kỳ) trong chương trình trước khi họ chuyển
lên chương trình bậc cao đẳng tại BC.
Tài Liệu Cần Thiết:
Truy cập https://international.bellevuecollege.edu/ và tạo thông tin đăng nhập
1. Mẫu đơn đăng ký trực tuyến dành cho sinh viên quốc tế bao gồm các tài liệu có
chữ ký
2. Phí đăng ký $50 không hoàn lại, được thanh toán trực tuyến
3. Đối với tất cả các bộ hồ sơ chấp thuận nhập học được gửi đến một địa chỉ bên ngoài
Hoa Kỳ, quý vị phải thanh toán phí chuyển phát nhanh qua eShipglobal. Ứng sinh viên
phải tải vận đơn hàng không với đầy đủ địa chỉ gửi thư lên trang nộp hồ sơ trực tuyến
của BC.
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4.
5.

6.

Một bản sao của trang hộ chiếu có ảnh, bao gồm ngày hết hạn
a. Một bản sao của trang hộ chiếu dán ảnh của mỗi người phụ thuộc diện F-2,
bao gồm ngày hết hạn
Sao kê ngân hàng có ngày cấp không muộn hơn 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ,
với số dư tối thiểu là 26.130 USD
a. Cộng thêm 5.000 USD cho mỗi người phụ thuộc diện F-2
b. Người bảo trợ tài chính đang sinh sống tại Hoa Kỳ không phải là ứng sinh
viên hoặc cha mẹ ứng sinh viên phải hoàn thành mẫu Cam Kết Bảo Trợ (Affidavit
of Support) (I-134)
Bảng điểm bằng tiếng Anh

Ứng sinh viên chưa đủ tuổi trưởng thành (16 hoặc 17 tuổi):
7. Thư Ủy Quyền (POA) và mẫu Luật Sư Đại Diện (Attorney-in-Fact, AIF) đã hoàn
thành và có chữ ký.

Chương Trình Anh Ngữ Thực Tế (Learning English
in Action Program, LEAP)
Learning English in Action Program (Chương Trình Anh Ngữ Thực Tế, LEAP) cho phép người
học phát triển các kỹ năng Anh Ngữ và trải nghiệm văn hóa đích thực khi tham gia vào một
cộng đồng học tập sôi động gồm sinh viên, giáo viên và đối tác chương trình. Người học sẽ
khám phá các khía cạnh của cuộc sống và văn hóa Hoa Kỳ cũng như các chủ đề quan trọng
như tính bền vững. LEAP dành cho người học đạt trình độ tiếng Anh từ trên trung cấp đến
cao cấp. LEAP là chương trình có thể được theo học trong thời gian một hoặc hai học kỳ.
LEAP dành cho tất cả các sinh viên không sử dụng tiếng Anh là ngôn ngữ mẹ đẻ và thuộc
nhiều diện thị thực (VD: F-1, H-4, L-2, thẻ xanh hoặc công dân Hoa Kỳ).
Điều kiện nhập học:
 Ứng sinh viên có trình độ tiếng Anh từ trên trung cấp trở lên, được thể hiện bằng một
trong những giấy tờ sau đây:
1. Điểm TOEFL trên Internet từ 52 điểm hoặc TOEFL trên giấy từ 470 điểm
2. Điểm IELTS Học thuật, không có điểm thành phần nào dưới 4.5
3. Điểm TOEIC từ 550
4. Đạt trình độ tiếng Anh cấp độ 4 chương trình Intensive English của trường BC
5. Hoàn thành chương trình Intensive English, Cấp độ 3 tại BC
6. Có thể được nhân viên/giáo viên Học viện Anh ngữ chỉ định xét duyệt theo từng
trường hợp cụ thể
Tuyên bố miễn trách: Hoàn thành chương trình LEAP không có nghĩa người học đã đáp ứng
yêu cầu về trình độ tiếng Anh cho chương trình bậc cao đẳng tại BC.
Tài liệu cần thiết:
Truy cập https://international.bellevuecollege.edu/ và tạo thông tin đăng nhập
1. Mẫu đơn đăng ký trực tuyến dành cho sinh viên quốc tế bao gồm các tài liệu có
chữ ký
2. Phí đăng ký $50 không hoàn lại, được thanh toán trực tuyến
3. Đối với tất cả các bộ hồ sơ chấp thuận nhập học được gửi đến một địa chỉ bên
ngoài Hoa Kỳ, quý vị phải thanh toán phí chuyển phát nhanh qua eShipglobal.
Ứng sinh viên phải tải vận đơn hàng không với đầy đủ địa chỉ gửi thư lên trang
nộp hồ sơ trực tuyến của BC.
4. Một bản sao của trang hộ chiếu có ảnh, bao gồm ngày hết hạn
a. Một bản sao của trang hộ chiếu có ảnh của mỗi người phụ thuộc diện F-2,
bao gồm ngày hết hạn
5. Sao kê ngân hàng có ngày cấp không muộn hơn 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ,
với số dư tối thiểu là 26.130 USD
a. Cộng thêm 5.000 USD cho mỗi người phụ thuộc diện F-2
b. Người bảo trợ tài chính đang sinh sống tại Hoa Kỳ không phải là ứng sinh
viên hoặc cha mẹ ứng sinh viên phải hoàn thành mẫu Cam Kết Bảo Trợ
(Affidavit of Support) (I-134)
6. Bảng điểm bằng tiếng Anh
7. Bằng chứng về trình độ tiếng Anh - tham khảo điều kiện nhập học chương trình
LEAP ở trên

Sinh Viên Chuyển Tiếp
Ứng sinh viên chuyển tiếp từ một trường học khác ở Hoa Kỳ sang BC cần nộp các tài liệu bổ
sung. Ứng sinh viên chuyển tiếp cần hoàn thành hồ sơ ít nhất hai tuần trước khi thời gian
ân hạn kết thúc. Với ứng sinh viên chuyển tiếp sau Chương Trình IBP, liên hệ với Văn Phòng
Tư Vấn Giáo Dục Quốc Tế theo số điện thoại (425) 564-3185.

Văn Phòng Tư Vấn Giáo Dục Quốc Tế
Vui lòng tải lên/gửi bản sao của các tài liệu về tư cách di trú:
 Một bản sao thị thực F-1
 Một bản sao mẫu I-20 với các thông tin mới nhất
 Tài liệu I-94 (trích xuất từ https://i94.cbp.dhs.gov/I94/#/home)
 Mẫu Đủ Điều Kiện Chuyển Tiếp (Transfer Eligibility) đã hoàn thành và có chữ ký

Hướng Dẫn Nộp Hồ Sơ Trực Tuyến:
 Câu trả lời được cung cấp ở trang “Thông Tin Cá Nhân” đầu tiên sẽ là cơ sở để xác định
yêu cầu cụ thể. Vui lòng trả lời cẩn thận.
 Trả lời các dữ kiện yêu cầu từ trên xuống dưới. Đọc và ký tên và gửi bản “Tài Liệu Chữ
Ký” cuối cùng.
 Đăng tải bản scan rõ ràng của tất cả các tài liệu yêu cầu.
 Nút "Submit Application" ở phía trên chỉ được kích hoạt khi tất cả các dữ kiện yêu cầu
đã hoàn thành. Sau khi quý vị nộp hồ sơ, IE sẽ xem xét hồ sơ của quý vị và hướng dẫn
người nộp đơn các bước tiếp theo đến khi được chấp thuận nhập học.
 LƯU Ý QUAN TRỌNG - Ứng sinh viên nộp đơn vào BC thông qua một tổ chức hoặc với
sự hỗ trợ của một thành viên trong gia đình phải cập nhật thông tin và mật khẩu
đăng nhập hệ thống khi được chấp thuận nhập học tại BC.

Cách thức Nộp Hồ Sơ Trực Tuyến
BƯỚC 1: Truy cập https://www.bellevuecollege.edu/international/ rồi tạo tài khoản
đăng ký và thực hiện theo chỉ dẫn.

Truy cập https://
www.bellevuecollege.
edu/international/ và
tạo thông tin đăng
nhập

Hoàn thành và tải
lên các thông tin
và tài liệu được
yêu cầu

Trả phí ghi danh

Kiểm tra email cá
nhân để lấy mật
khẩu tạm thời của
quý vị

Bắt đầu
nộp hồ sơ

Vào trang eShipGlobal
để tạo thông tin
đăng nhập, nhãn (vận
đơn hàng không) &
thanh toán

Đặt lại mật khẩu và
lựa chọn 3
câu hỏi bảo mật

Hoàn thành hồ sơ
người dùng của
quý vị

BƯỚC 2: Trong thời gian xét duyệt (Sau khi đã tải lên các tài liệu trong 		
hồ sơ)
 Thường xuyên kiểm tra email của quý vị để được cập nhật thông tin.
 Tải tài liệu yêu cầu lên hệ thống
Lời khuyên:
 Nếu bất kỳ tài liệu nào không đảm bảo yêu cầu, IE có thể sẽ yêu cầu quý vị tải lại tài
liệu đó (VD: sao kê ngân hàng đã quá hạn hoặc không đủ số tiền)
 Ứng sinh viên sẽ nhận được cả thông báo nhắc tự động cũng như tin nhắn riêng.
BƯỚC 3: Sau khi được chấp thuận nhập học:
 Thường xuyên kiểm tra email của quý vị để được cập nhật thông tin và nhận thông
báo chấp thuận

Đọc và nộp
Tài Liệu Có Chữ Ký

Thông tin về Chỗ ở
2. Tạo NetID (BC Email
và hệ thống BC sinh viên
đăng nhập)

3. Quy Trình Cấp Thị Thực
và Trả Lệ Phí SEVIS I-901

 Kiểm tra email chấp

 Tạo NetID trên trang

 Thanh toán phí SEVIS

thuận để biết số ID sinh
viên và số SEVIS của
quý vị
 Mẫu đơn I-20 ban đầu
sẽ được gửi qua thư theo
nhãn (vận đơn hàng
không) được tải lên từ
trang web eShipGlobal

web của BC
 Đợi ít nhất 48 giờ
 Sử dụng NetID và mật
khẩu của quý vị để
đăng nhập kể từ thời
điểm này (lưu ý giữ
bí mật NetID và mật
khẩu của quý vị kể
từ thời điểm này!)

4. Sắp Xếp Chỗ Ở &
Đến Nơi
 Đăng ký ở trong khu
học xá hoặc ở cùng
chủ nhà
 Sắp xếp lịch bay

5. Định Hướng
Trước Khi Đến
 Sử dụng NetID để đăng
nhập vào TDS
 Hoàn thành Nội dung
Học tập

1. Thông Báo Chấp
Thuận từ IE

Trách Nhiệm Tài Chính
Số liệu ước tính này có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. Sinh viên nên
chuẩn bị trong trường hợp chi phí có bất kỳ thay đổi nào. Học phí và lệ phí phải được thanh
toán đầy đủ vào ngày định hướng dành cho sinh viên quốc tế hoặc trước ngày học tập đầu
tiên, tùy theo ngày nào đến trước. BC chấp nhận thanh toán bằng VISA, MasterCard, séc cá
nhân, phiếu chuyển tiền, tiền mặt hoặc điện chuyển khoản ngân hàng. Sinh viên có thể
lựa chọn thanh toán trước tiền học phí hàng năm. Để được hỗ trợ điện chuyển khoản ngân
hàng, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ ie@bellevuecollege.edu.
Chi phí tại các ô tô màu trong bảng được thanh toán cho trường Cao Đẳng
Bellevue.
1. Dựa trên 15 tín chỉ (3 lớp) cho cấp cao đẳng và toàn thời gian đối với chương trình
Tiếng Anh Chuyên Sâu (Intensive English)
2. Sinh viên diện F-1 giữ I-20 cấp từ BC phải tham gia chương trình bảo hiểm y tế do
BC-Foundation chỉ định
3. Phí xếp lớp chương trình học tập một lần duy nhất cho kỳ đầu tiên, phí hoạt động
của IE và phí hoạt động của IBP (chỉ áp dụng với IBP)
4. Sinh viên được lựa chọn hình thức ở cùng chủ nhà hoặc ở trong khu trường sở với
các mức giá khác nhau (xem trang 8)
5. Chi phí đi lại ước tính cho một sinh viên có xe hơi là khoảng $1,236/năm.

Năm Học
2020-21

Intensive English

Học Phí1

Bậc Cao Đẳng

Bậc Cử nhân

9 tháng

3 tháng

9 tháng

3 tháng

9 tháng

12 tháng

$2.913

$8.739

$3.229

$9.687

$6.262

$18.786

$11.973

$423

$1.269

$423

$1.269

$423

$1.269

$1.692

Sách và Đồ Dùng

$310

$930

$310

$930

$310

$930

$1.240

$105

$273

$133

$287

$133

$287

$463

$3.706

$11.118

$3.706

$11.118

$3.706

$11.118

$14.824

Máy Tính / Phí Khác

Sống ngoài khu trường sở/Ăn
uống/Dịch vụ tiện ích4
Phương Tiện Di Chuyển5

$120

$360

$120

$360

$120

$360

$480

Khác

$826

$2.478

$826

$2.478

$826

$2.478

$3.304

$8.403

$25.167

$8.747

$26.129

$11.780

$35.228

$33.976

TỔNG LỆ PHÍ
Số Dư trên bản Sao Kê Ngân
Hàng I-20

$26.130

$35.230

thực F-1

6. Đinh Hướng & Đăng
Ký Lớp
 Tham gia buổi Định
hướng
 Làm bài kiểm tra
xếp lớp
 Gặp cố vấn để chọn lớp
 Thanh toán học phí
 Hoàn thành thủ tục
Đăng ký đầu vào trực
tuyến

IBP

3 tháng

Bảo Hiểm Y Tế Bắt Buộc2

3

I-901
 Nộp đơn xin cấp thị

$33.980
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Các lựa chọn về chỗ ở:
1. Ở trong ký túc xá của trường:
 Trường Cao Đẳng Bellevue đã bắt đầu đưa vào sử dụng ký túc xá đầu tiên theo mô hình
căn hộ trong khuôn viên trường vào tháng 9 năm 2018. Ký túc xá có đủ không gian lưu
trú cho 400 sinh viên với các loại căn hộ. Các căn hộ sẽ có một gian bếp đầy đủ tiện nghi
và một phòng tắm; đồng thời, tòa nhà cũng có các không gian công cộng khác nhau
phục vụ học tập, gặp gỡ và giao lưu.
 Để biết thông tin về bố cục, giá thuê và cách thức đăng ký, truy cập
www.bellevuecollege.edu/housing/.
Thông Tin Liên Hệ Chính: Phòng Quản Lý Ký Túc Xá (Housing Department)
theo số điện thoại (425) 564-1700 hoặc
housing@bellevuecollege.edu
Câu Hỏi Thường Gặp (Frequently Asked Questions, FAQ): Truy cập
www.bellevuecollege.edu/housing/faq/
2. Ở cùng chủ nhà:
 Trường Cao đẳng Bellevue hợp tác với ba công ty Dịch vụ Nhà ở để hỗ trợ sinh viên với
hình thức ở cùng chủ nhà hoặc thuê chung nhà. Vui lòng liên hệ với một trong các công
ty này để được hỗ trợ hình thức ở cùng chủ nhà. Các công ty dịch vụ ở cùng chủ nhà cần
ít nhất 8 đến 10 tuần để tìm gia đình chủ nhà trước khi ứng sinh viên đến Hoa Kỳ hoặc
đến tiểu bang Washington. Vui lòng nộp đơn đăng ký sớm.
 American Homestay Network: www.homestaynetwork.com
 Intercultural Homestays & Services, Inc.: www.homestaysinseattle.com
 USA International, Inc.: www.ushomestay.com
3. Căn hộ:
 Người thuê nhà phải đủ 18 tuổi và có thể cần cung cấp các báo cáo quá trình làm việc và/
hoặc lịch sử tín dụng để có thể ký hợp đồng thuê nhà
 Hầu hết các căn hộ đều không trang bị đồ đạc và tiền thuê hàng tháng không bao gồm
chi phí tiện ích, nước và nước thải, rác thải và dịch vụ Internet. Giá thuê nhà trung bình
hàng tháng cho một phòng ở căn hộ một phòng ngủ ở Bellevue là 2.088 USD.

Tôi rất thích môi trường học tập tại trường Cao Đẳng
Bellevue. Đây là môi trường học tập yên bình dành
cho sinh viên quốc tế. Các sự kiện đầy màu
sắc giúp tôi tận hưởng môi trường đa văn
hóa nơi đây. Với nhiều loại hình câu lạc
bộ trong trường, tôi có cơ hội khám phá
các sở thích của mình và kết nối bạn bè.
Trường tổ chức nhiều hội thảo giúp tôi
xây dựng và bồi dưỡng kỹ năng lãnh
đạo của mình. Quan trọng hơn, các cố
vấn cho tôi lời khuyên bổ ích về cuộc sống
học tập tại trường, giúp tôi đạt được mục
tiêu học tập và xây dựng sự tự tin trong hành
trình học tập trong tương lai của mình.
— Wenyi Sun
Chương Trình Lấy Bằng Cao Đẳng Chuyển Tiếp
Trung Quốc
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Đời Sống Sinh Viên
Câu Lạc Bộ Sinh Viên
BC có hơn 80 câu lạc bộ và 10 hội do sinh viên quản lý. Tham gia một câu lạc bộ hoặc hội
giúp sinh viên gặp gỡ những người bạn mới và học hỏi các nền văn hóa khác. Một số câu
lạc bộ hiện tại của chúng tôi bao gồm Câu Lạc Bộ Sinh Viên Châu Phi (African Student
Association, ASA), ELI Band, ESL, Câu Lạc Bộ Hỗ Trợ Sinh Viên Quốc Tế, Katarou-Kai, Câu Lạc
Bộ Văn Hóa Mỹ Latinh (Latin American Culture Club), Trung Tâm Tài Nguyên LGBTQ (LGBTQ
Resource Center), Câu Lạc Bộ Sinh Viên Hồi Giáo (Muslim Student Association), Hội Vì Sự Tiến
Bộ của Sinh Viên Gốc Tây Ban Nha/Chicano và Người Mỹ Bản Địa (Society for Advancement
of Hispanics/Chicanos and Native Americans in Science, SACNAS) và Hội Sinh Viên Đài Loan
(Taiwanese Student Association).
Hội Sinh Viên Quốc Tế (International Student Association)
Kết nối với sinh viên từ Hoa Kỳ và sinh viên quốc tế từ khắp nơi trên thế giới. Các hoạt động
và sự kiện được thực hiện trong suốt cả năm, bao gồm Đêm Sinh Viên Quốc Tế (International
Night), các lễ hội địa phương và sự kiện văn hóa khác.
Học Viện Lãnh Đạo (Leadership Institute)
Xây dựng kỹ năng lãnh đạo và cải thiện sơ yếu lý lịch của quý vị thông qua các khóa học, hội
thảo, tập huấn, hội nghị và hoạt động tình nguyện. Để biết thêm thông tin, truy cập
www.bellevuecollege.edu/stupro/.
Biểu Diễn Nghệ Thuật
BC cung cấp nhiều cơ hội tham gia vào các hoạt động âm nhạc, khiêu vũ và biểu diễn sân
khấu thông qua các lớp học có tính tín chỉ và câu lạc bộ sinh viên. Để biết danh sách đầy đủ
các cơ hội này, vui lòng truy cập: www.bellevuecollege.edu/theatrearts/.
Thể Thao
BC thực hiện một số chương trình thể thao cấp tiểu bang và quốc gia về tennis, bóng chày,
bóng rổ, golf, bóng đá, bóng mềm và bóng chuyền. Để biết thêm thông tin về các đội tuyển
thể thao của chúng tôi, vui lòng truy cập: www.bellevuecollege.edu/athletics/sports/.
Các lớp học thể dục cũng được lồng ghép vào nhiều môn học, bao gồm cầu lông, karate,
bóng chuyền và leo núi, ngoài các lớp học ngoài trời như đi bộ đường dài, chèo thuyền
kayak và khám phá vùng Tây Bắc. Để cập nhật thông tin về các khóa học hiện tại, vui lòng
truy cập website của chúng tôi tại: www.bellevuecollege.edu/classes/.

Giáo Dục Quốc Tế

Ngày và Thời Hạn Quan Trọng
Năm Học
2020-2021

Thời Hạn Nộp Hồ Sơ
Khuyến Nghị1
Ngoài Hoa Kỳ

Tại Hoa Kỳ

Các ngày được liệt kê dưới đây là dự kiến và có thể thay đổi mà không cần báo
trước. Vui lòng truy cập trang web dành cho IE để cập nhật ngày nếu có thay đổi.

Ngày Chuyển
Vào Ký Túc Xá DỰ
KIẾN2

Định Hướng
& Thời Hạn
Thanh Toán

Đánh Giá3 & Đăng
Ký Lớp

Ngày Bắt Đầu
của Học Kỳ

Ngày Kết
Thúc của Học
Kỳ

Intensive English (ESL) và Bridge Pathway
Mùa Thu 2020

10 tháng 8

4 tháng 9

9 tháng 9

14 tháng 9

15 tháng 9

21 tháng 9

10 tháng 12

Mùa Đông 2021

23 tháng 11

18 tháng 12

27 tháng 12

28 tháng 12

29 tháng 12

4 tháng 1

25 tháng 3

Mùa Xuân 2021

26 tháng 2

19 tháng 3

31 tháng 3

1 tháng 4

5 tháng 4

8 tháng 4

25 tháng 6

Mùa Hè 2021

25 tháng 5

18 tháng 6

28 tháng 6

29 Tháng 6

30 tháng 6

6 tháng 7

19 tháng 8

Bậc Cao Đẳng bao gồm International High School Completion
Mùa Thu 2020

10 tháng 8

4 tháng 9

9 tháng 9

10-11 tháng 9

11-18 tháng 9

21 tháng 9

10 tháng 12

Mùa Đông 2021

23 tháng 11

18 tháng 12

27 tháng 12

28 tháng 12

23-31 tháng 12

4 tháng 1

25 tháng 3

Mùa Xuân 2021

26 tháng 2

19 tháng 3

31 tháng 3

1 tháng 4

2-8 tháng 4

8 tháng 4

25 tháng 6

Mùa Hè 2021

25 tháng 5

18 tháng 6

28 tháng 6

29 Tháng 6

30 tháng 6 - 2 tháng 7

6 tháng 7

19 tháng 8

Mùa Thu 2020

10 tháng 8

4 tháng 9

9 tháng 9

10-11 tháng 9

11-18 tháng 9

21 tháng 9

10 tháng 12

Mùa Xuân 2021

26 tháng 2

19 tháng 3

31 tháng 3

1 tháng 4

2-8 tháng 4

8 tháng 4

25 tháng 6

IBP

1) Dưới đây là các thời hạn nộp hồ sơ được đề xuất và đặc biệt khuyến khích sinh viên nộp đơn càng sớm càng tốt. Các hồ sơ nhận được vào ngày hạn chót sẽ được xem xét mà không đảm bảo sự chấp thuận.
2) Nếu sinh viên muốn đăng ký ở trong khuôn viên trường của BC, vui lòng tham khảo ngày chuyển vào ký túc xá tại địa chỉ www.bellevuecollege.edu/housing/important-dates/. Trong trường hợp chưa có
phòng để chuyển vào, vui lòng lưu trú tại khách sạn gần trường với chi phí tự túc.
3) Các sinh viên Intensive ESL sẽ tham gia kỳ thi xếp lớp ESL do Học Viện Anh Ngữ sắp xếp. Các sinh viên bậc cao đẳng sẽ tự đăng ký tham gia kỳ thi tiếng Anh và Toán theo lịch của Trung Tâm Khảo Thí tại địa
chỉ sau www.bellevuecollege.edu/testing/.

Thông Tin Bảo Hiểm Y Tế Bắt Buộc
Vui lòng đọc kỹ tất cả các thông tin dưới đây về bảo hiểm y tế. Bằng cách ký tên vào
trang tuyên bố trực tuyến, quý vị xác nhận rằng quý vị hiểu, chấp nhận và đồng ý
tuân thủ các điều kiện sau đây.
Tham Gia Bắt Buộc vào Chương Trình Bảo Hiểm Tai Nạn & Ốm Đau của Trường:
Là một trong những điều kiện để tham gia chương trình sinh viên quốc tế, sinh viên có thị
thực F-1 trong chương trình I-20 của BC phải tham gia gói bảo hiểm y tế do BC-Foundation
chỉ định hàng quý, bao gồm thời gian nghỉ lễ chính thức và thời gian được Miễn Giảm
Chương Trình Học (RCL) lần đầu tiên. Vui lòng truy cập http://fiig-insurance.com/ để biết
thêm thông tin về điều kiện và phạm vi bảo hiểm.

Sinh viên IBP theo thư giới thiệu của công ty giới thiệu IBP đã được BC ủy quyền,
trong thời gian tham gia chương trình IBP
 Từ Mùa thu 2017, sinh viên trong Optional Practical Training (Thực Tập Không Bắt
Buộc, OPT) không phải tham gia bảo hiểm bắt buộc; tuy nhiên, Firebird International
Insurance Group có thể trực tiếp hỗ trợ chương trình bảo hiểm.
 Những sinh viên có nhu cầu tham gia chương trình bảo hiểm bổ sung, bao gồm hạn
mức bảo hiểm trên $250.000 USD trong năm bảo hiểm
Vui lòng liên hệ với Firebird theo số điện thoại (206) 909-8550 để được giải đáp về
phạm vi và hạn mức bảo hiểm.


Chương trình bảo hiểm chi trả cho dịch vụ nha khoa và thị lực. Chương trình xác định thời
hạn với một số điều kiện, bao gồm thời gian chờ 6 tháng với thời gian cân nhắc 3 tháng.
Một số sinh viên không đủ điều kiện tham gia vào chương trình bảo hiểm này gồm: 1) công
dân Hoa Kỳ; 2) thường trú nhân (tức người được cấp thẻ xanh); 3) sinh viên theo chương
trình bán thời gian không đủ điều kiện tham gia (dưới 12 tín chỉ); và 4) sinh viên được Miễn
giảm học dưới 12 tín chỉ RCL lần 2 (hoặc các lần sau đó) cho mỗi năm tham gia bảo hiểm.
Bảo hiểm y tế bắt buộc là trong những yêu cầu của BC Foundation theo Thỏa Thuận Đồng Tài
Trợ Quốc Tế. Nếu không đủ điều kiện tham gia chương trình bảo hiểm do BC Foundaton chỉ
định, sinh viên tư cách F-1 cần tham gia chương trình bảo hiểm khác và nộp bằng chứng bảo
hiểm cho IE ngay lập tức. Các trường hợp không phải tham gia bảo hiểm bắt buộc:
Sinh viên được bảo hiểm bởi một thành viên gia đình của mình thông qua chương
trình bảo hiểm y tế của chủ sử dụng lao động tại Hoa Kỳ
 Sinh viên được hỗ trợ tài chính và chi phí bảo hiểm bởi một bên thứ ba (VD: SACM)
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Các chương trình học
Để tham khảo danh sách đầy đủ các chương trình học, vui lòng truy cập https://catalog.bellevuecollege.edu/content.php?catoid=7&navoid=292

Bằng Cử Nhân+
BAS Kế Toán Ứng Dụng, 180 tín chỉ
BS Khoa Học Máy Tính, 180 tín chỉ***
BAS Phân Tích Dữ Liệu, 180 tín chỉ***
BAS Tiếp Thị Kỹ Thuật Số, 180 tín chỉ***
BS Tin Học Chăm Sóc Sức Khỏe, 180 tín chỉ***
BAS Y Tế và Sức Khỏe, 180 tín chỉ***
BAS Y Tế, Quản Trị và Lãnh Đạo, 180 tín chỉ***
BAS Công Nghệ & Hệ Thống Thông Tin (ITS)
• Chuyên Ngành Phát Triển Ứng Dụng, 180 tín chỉ***
• Chuyên Ngành Kinh Doanh Thông Minh (BI), 180 tín chỉ***
• Chuyên Ngành An Ninh Mạng và Quản Trị Hệ Thống, 180 tín chỉ***

BAA Thiết Kế Nội Thất, 191 tín chỉ***
BAS Khoa Học Sinh Học Phân Tử, 180 tín chỉ***
BS Điều Dưỡng, 185 tín chỉ***
BAS Phóng Xạ và Khoa Học Hình Ảnh
• Chuyên Ngành Siêu Âm Y Khoa Chẩn Đoán, 180 tín chỉ***
• Chuyên Ngành Đo Chiếu Y Tế, 180 tín chỉ***
• Chuyên Ngành Y Khoa Phân Tử
Chuyên Ngành Công Nghệ
*** Tuyển Sinh Chọn Lọc
Tuyên Bố Miễn Trách: Một số các khóa học của chương trình cử nhân chỉ tổ chức trực tuyến và không đáp ứng các
quy định của diện F-1. Hãy tham vấn cả văn phòng Tư Vấn Giáo Dục Quốc Tế (International Education, IE) và người
quản lý chương trình tương ứng trước khi nộp hồ sơ cho chương trình cử nhân tại BC.

Bằng Cao Đẳng Chuyển tiếp+ (DTA = Thỏa Thuận Chuyển Tiếp Trực Tiếp; MRP = Chương Trình Chuyên Ngành)
Bằng Cao Đẳng chuyên ngành Nghệ Thuật và Khoa Học, AAS-DTA, 90 tín chỉ
Bằng Cao Đẳng chuyên ngành Kinh Doanh, AB-DTA/MRP, 90 tín chỉ
Bằng Cao Đẳng chuyên ngành Giáo Dục Toán, AME-DTA/MRP, 90 tín chỉ
Bằng Cao Đẳng chuyên ngành Âm Nhạc, DTA/MRP, 102-104 tín chỉ
Bằng Cao Đẳng chuyên ngành Khoa Học, Lộ Trình 1 – Sinh Học, Môi Trường /
Tài Nguyên, Hóa Học và Khoa Học Trái Đất

Bằng Cao Đẳng chuyên ngành Khoa Học, Lộ Trình 2
• Kỹ Sư MRP** Kỹ Thuật Hóa Học và Sinh Học, AS
• Kỹ Sư MRP** Xây Dựng Dân Dụng, Cơ Khí và Kỹ Thuật Khác, AS
• Kỹ Sư MRP** Kỹ Thuật Điện và Máy Tính, AS
• Vật Lý, Khoa Học Khí Quyển và Kỹ Thuật, AS

Chuyên Môn/Kỹ Thuật (Không Chuyển Tiếp)†
AA Kế Toán, 92-94 tín chỉ
AAS-T Trợ Lý Kế Toán, 94-99 tín chỉ
AAS-T Y Tế Liên Ngành, 90 tín chỉ
AA Quản Trị Kinh Doanh, 90 tín chỉ
AAS-T Quản Trị Kinh Doanh, 90 tín chỉ
AA Công Nghệ Kinh Doanh, 90-93 tín chỉ
AAS-T Tư Pháp Hình Sự, 90 tín chỉ
AA Siêu Âm Chẩn Đoán, 122 tín chỉ***
AAS-T Marketing Kỹ Thuật Số, 97 tín chỉ
AA Nghệ Thuật Truyền Thông Kỹ Thuật Số, 90-91 tín chỉ
AA Giáo Dục Mầm Non, 90 tín chỉ
AAS-T Giáo Dục Mầm Non, 93-94 tín chỉ
AAS-T Phát Triển Phần Mềm Hệ Thống Thông Tin, 91 tín chỉ
AAS-T Chuyên Viên Phân Tích Hệ Thống Thông Tin, 91 tín chỉ
AA Nghiên Cứu Nội Thất, 95 tín chỉ
AA Quản Trị Marketing, 97 tín chỉ
AAS-T Kỹ Thuật Viên Khoa Học Phân Tử, 94 tín chỉ
AAS-T Dịch Vụ Mạng và Hệ Thống Máy Tính,
Theo Dõi Quản Trị Hệ Điều Hành, 90 tín chỉ
AAS-T Dịch Vụ Mạng và Hệ Thống Máy Tính,
Theo Dõi Quản Trị Mạng, 93 tín chỉ
AAS-T Dịch Vụ Mạng và Hệ Thống Máy Tính,
Thiết Kế Đám Mây và Theo Dõi Dịch Vụ, 93 tín chỉ
AA Công Nghệ Chẩn Đoán Thần Kinh, 103 tín chỉ
AA Công Nghệ Y Học Hạt Nhân, 96 tín chỉ***
AAS-T Điều Dưỡng, 135-140 tín chỉ (Không Được Chấp Nhận)
AAS-T Điều Dưỡng (Toàn Thời Gian), 135-140 tín chỉ***
AA Xạ Trị, 120 tín chỉ***
AA Công Nghệ Phóng Xạ, 101 tín chỉ***
AAS-T Robotics và Trí Tuệ Nhân Tạo, 90 tín chỉ
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CHỨNG CHỈ Trợ Lý Kế Toán. 46 tín chỉ
CHỨNG CHỈ Trợ Lý Quản Trị, 51 tín chỉ
CHỨNG CHỈ Chuyên Gia Công Nghệ Kinh Doanh Nâng Cao, 48 tín chỉ
CHỨNG CHỈ Sản Xuất Video Nâng Cao, 48 tín chỉ
CHỨNG CHỈ Tư Vấn Cai Nghiện Rượu và Ma Túy, 50 tín chỉ
CHỨNG CHỈ Chuyên Gia Hỗ Trợ Máy Tính và Ứng Dụng, 45 tín chỉ
CHỨNG CHỈ CISCO Kỹ Thuật Viên Hỗ Trợ, 46 tín chỉ
CHỨNG CHỈ Trợ Lý Phòng Thí Nghiệm Lâm Sàng, 50-59 tín chỉ
CHỨNG CHỈ Thiết Kế và Dịch Vụ Đám Mây, 46 tín chỉ
CHỨNG CHỈ Xây Dựng Báo Cáo Cơ Sở Dữ Liệu, 45 tín chỉ
CHỨNG CHỈ Giáo Dục Mầm Non, 47 tín chỉ
CHỨNG CHỈ Kỹ Thuật Viên Phòng Cấp Cứu, 52 tín chỉ
CHỨNG CHỈ Tin Học Chăm Sóc Sức Khỏe, 49 tín chỉ
CHỨNG CHỈ Điều Phối Viên Đơn Vị Y Tế, 63-72 tín chỉ
CHỨNG CHỈ Trợ Lý Nhân Sự, 48 tín chỉ
CHỨNG CHỈ Trợ Lý Quản Trị Y Tế, 48-57 tín chỉ
CHỨNG CHỈ Trợ Lý Y Tế, 83 tín chỉ
CHỨNG CHỈ Mã Hóa và Lập Hóa Đơn Y Tế, 63 tín chỉ
CHỨNG CHỈ Đo Liều Chiếu Hình Ảnh Y Tế, 83 tín chỉ***
CHỨNG CHỈ Hỗ Trợ Mạng Microsoft, 45 tín chỉ
CHỨNG CHỈ Lập Trình Mạng, 45 tín chỉ
CHỨNG CHỈ Chuyên Gia Hỗ Trợ Hệ Điều Hành, 45 tín chỉ CHỨNG CHỈ Kỹ
Thuật Viên Lấy Máu, 45-54 tín chỉ
CHỨNG CHỈ Lập Trình Cho Phát Triển Di Động và Web, 45 tín chỉ
CHỨNG CHỈ Tiếp Thị Quảng Bá, 45 tín chỉ
CHỨNG CHỈ Trợ Lý Hình Ảnh X Quang, 89 tín chỉ***
CHỨNG CHỈ Tiếp Thị Bán Lẻ, 45 tín chỉ
CHỨNG CHỈ Chuyên Gia Tiếp Thị Web, 54-56 tín chỉ
+Danh sách tính đến thời điểm công bố. Tham khảo trang web để có
danh sách cập nhật nhất.
***Tuyển sinh chọn lọc. Sinh viên phải được nhận vào chương trình.

Giáo Dục Quốc Tế

Thỏa Thuận Chuyển Tiếp

NĂM 1 & NĂM 2

NĂM 3 & NĂM 4

@ Cao Đẳng Bellevue =

@ Cao Đẳng Bellevue hoặc

Bằng Cao Đẳng

chuyển tiếp lên Đại học

Trường Cao Đẳng Bellevue có thỏa thuận chuyển tiếp
với các trường đại học của Hoa Kỳ được liệt kê dưới đây.
Sinh viên có thể yêu cầu thư tuyển sinh có điều kiện cho
một trường trong danh sách.


















Arizona State University
California State University San Marcos
Central Washington University
Eastern Washington University
Gonzaga University
Indiana University-Purdue University Indianapolis
Johnson & Wales University
Oregon State University
San Francisco State University
Seattle University
University of California, Riverside*
(Thư Chào mừng Sinh viên)
University of Idaho
University of Nevada, Las Vegas
University of Washington, Bothell
University of Washington, Tacoma
University of Western Washington

Bằng Cử
Nhân
(4 năm)

Sinh viên quốc tế theo học tại trường Cao Đẳng Bellevue đã
chuyển tiếp lên nhiều trường đại học tại Hoa Kỳ. Trong năm
2018-19, các sinh viên của trường đã chuyển tiếp lên:

















		

Arizona State University
Boston University
Georgia Institute of Technology
Northeastern University
Purdue University
State University of New York (SUNY) at
Binghamton, Buffalo
The Ohio State University
The Savannah College of Art and Design (SCAD),
Atlanta
University of California, Berkeley, Davis, Los
Angeles, San Diego, Santa Barbara, v.v...
University of Illinois at Urbana-Champaign
University of Michigan, Ann Arbort
University of Minnesota, Twin Cities
University of North Carolina, Chapel Hill
University of Southern California
University of Washington, Seattle, Bothell, Tacoma
University of Wisconsin, Madison
VÀ CÒN NHIỀU TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỮA!
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Giáo Dục
Quốc Tế
Vui lòng nộp hồ sơ đến địa chỉ:
International Education
Bellevue College
3000 Landerholm Circle SE
Bellevue, WA 98007-6484 U.S.A.
(425) 564-3185
(425) 641-0246 Fax
ie@bellevuecollege.edu
www.bellevuecollege.edu/international
Trường Cao Đẳng Bellevue không phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, ngôn ngữ,
dân tộc, tôn giáo, tư cách cựu chiến binh, giới tính, xu hướng tình dục, bao gồm bản sắc hoặc biểu hiện giới
tính, tình trạng khuyết tật hoặc độ tuổi trong các chương trình và hoạt động của trường. Vui lòng tham khảo
chính sách 4150 tại www.bellevuecollege.edu/policies/. Những nhân sự dưới đây được chỉ định để xử lý các thắc
mắc liên quan đến chính sách không phân biệt đối xử: Điều Phối Viên Chức Danh IX, 425-564-2641, Văn Phòng
C227, Và EEOC/504 Nhân Viên Tuân Thủ, 425-564-2178, Văn Phòng R130.
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