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Green River nằm tại Bang Washington 

Gần thành phố Seattle 

Trong thành phố Auburn 
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Tại sao bạn nên chọn trường  

Cao Đẳng Cộng Đồng Green River? 

• Có cơ hội chuyển tiếp tới những trường đại học xuất sắc ở Mỹ 

• Nhà ở ngay tại khuôn viên trường cho sinh viên 

• Các nhà tư vấn sẵn sàng giúp đỡ, kể cả chuyện cá nhân 

• Chi phí thấp 

• Lớp học nhỏ 

• Gần thành phố Seattle 

• An toàn, thân thiện, và cơ sở của trường đẹp 
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Thư viện 
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Trung Tâm Kỹ Thuật 
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Trung Tâm Khoa Học 
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Đại sảnh Salish 

8 



Những điều thú vị về Green River 

• Tổng cộng 10,000 sinh viên đang theo học 

• 1,760 sinh viên quốc tế đến từ hơn 60 quốc gia  

• Khu vực nhà ở ngay trong khuôn viên trường và có thể sống chung 
với dân bản xứ ở nhà của họ 

• Mạng không dây trên toàn bộ khuông viên trường 

• Trung Tâm Kĩ Thuật với hơn 100 máy tính cho sinh viên sử dụng 

• Thư Viện cũng với hơn 100 máy tính tiến bộ nhất. 

• Internet và truy cập e-mail miễn phí cho sinh viên 

• Khuôn viên trường như một công viên được bao phủ với cây xanh 
và hoa 
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Khuôn viên trường 
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Những điều chúng tôi có thể cung cấp? 

• Chương trình chuyển tiếp  

 lên đại học 

• Chương trình Anh ngữ 

 chuyên sâu 

• Chương trình hoàn tất  

 trung học phổ thông 

• Bằng và Giấy Chứng Nhận 

• Có Quỹ và có thể nghỉ theo kì 
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Chương trình đào tạo 

thông thường 

2 Năm Green River  

2 Năm Những trường đại học 

hàng đầu 

4 Năm Bằng Cử nhân của 

trường đại học 



Những nơi mà sinh viên trường Green River 

được nhận vào 
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• University of Washington 

• University of California: Berkeley, UCLA, Santa Barbara, Davis, Irvine 

• Cornell University 

• Brown 

• University of Pennsylvania 

• Georgia Tech 

• Columbia 

• Stanford 

• University of Texas 

• University of Illinois 

• University of Southern California 

• Johns Hopkins University 

• University of Michigan 

• University of North Carolina 

• University of Oregon 

• Indiana University 

• Purdue University 

• Ohio State 

Và nhiều hơn nữa… 

 



The Advising Team 

   

www.greenriver.edu/international/advising/ 

                  Andaiye Qaasim      Kim Mucke                   Jean Sauvion            Danice Warnke  

       Sandra Spadoni           Ellen Lambert              Adam Beals              Mim Phillips 

http://www.greenriver.edu/international/advising/index.shtm#0|1


Những ngành chuyển tiếp phổ biến 

• Quản trị kinh doanh 

• Kỹ thuật 

• Khoa học Máy tính 

• Nghệ thuật và Thiết kế 

• Kiến trúc 

• Truyền thông 

• Hàng không 

• Báo chí 

• phát thanh truyền hình 

• Khoa học môi trường 

• Và còn nhiều ngành khác 
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So sánh học phí cho một năm  

chương trình đào tạo thông thường (2015-2016)  
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Chương trình Anh ngữ chuyên sâu 
• Chương trình này chuẩn bị cho sinh 

viên theo học các chương trình đào tạo 
thông thường tại cao đẳng hoặc đại 
học của Mỹ 
 

• Bao gồm 5 cấp đọc, giới thiệu cho 
trước chương trình đào tạo thông 
thường 
 

• Nội dung khóa học bao gồm ngữ pháp, 
đọc, viết và giao tiếp 
 

• Khóa học chuẩn bị cho TOEFL 
 

• Tài liệu về TOEFL sẽ được cung cấp 
tại trường vào cuối mỗi khóa 
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Chương trình hoàn tất trung học phổ thông 
Bằng trung học có thể giúp sinh viên được nhận  

vào những trường đại học hàng đầu 
 

• Học những lớp của cao đẳng và nhận chứng chỉ cho cả Bằng Liên kết của 

Green River và Bằng Trung Học Phổ Thông của bang Washington* 

 

• Những lớp yêu cầu cho trung học phổ thông bao gồm Lịch sử nước Mỹ và 

Giáo dục Công dân/Chính phủ 

 

• Chương trình hoàn tất trung học phổ thông dành cho sinh viên chưa có 

bằng trung học 

*Tùy thuộc vào quá trình đánh giá và xếp lớp, sinh viên có thể phải lấy những lớp không thể 

chuyển tiếp hoặc chưa phải trình độ Cao đẳng 
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Bằng cấp và Giấy chứng nhận 

• Bằng liên kết  các ngành Nghệ thuật 

• Bằng liên kết các ngành Khoa học 

• Bằng liên kết  các ngành Kinh doanh 

• Giấy chứng nhận cho rất nhiều các môn học bao gồm: 
• Kinh doanh quốc tế 

• Hàng không 

• Phát thanh truyền hình 

• Giáo Dục Mầm Non 

• Vật lý trị liệu 

• Ngôn luận truyền thông 

• Kĩ thuật cấp nước 

• ... Và trên 75 ngành khác 
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Khóa Kĩ năng Đại học 
• Tập trung vào hiểu biết văn hóa và kì vọng của hệ thống giáo dục đại học của 

Mỹ 

 

• Sinh viên phát triển các kỹ năng cần thiết để đạt được thành công trong học 

vấn trong một môi trường đại học 

 

• Yêu cầu cho tất cả những sinh viên mới có trình độ tiếng Anh và sẽ theo học 

những lớp đào tạo thông thường ở Green River 

 

• Lớp chiếm khoảng 3 tiếng mỗi tuần và nằm trong lịch học của những lớp học 

thông thường 

 

• Lớp học được tổ chức trong 5 tuần lễ đầu tiên của khóa học và sẽ được xếp 

lịch vào khóa đầu tiên hoặc thứ hai của sinh viên tại trường Green River 19 



Chương trình Nền Tảng cho Thành Công (FFS) 

• Bắt buộc cho tất cả những sinh viên mới từ tuổi trong khóa đầu tiên của họ 

 

• Tập trung vào giúp đỡ cho thành công trong học tập và giao tiếp cho những 

sinh viên trẻ 

 

• Sinh viên tham dự hội thảo hàng tuần với các người hướng dẫn và nhân viên 

chương trình 

 

• Các chủ đề bao gồm đời sống sinh viên, sức khỏe và an toàn cá nhân, quyết 

định một cách hiệu quả, và quản lý thời gian 

 

• Phụ huynh được nhận báo cáo tiến độ chi tiết và cập nhật về sinh viên qua e-

mail khi chương trình kết thúc 
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        Hội thảo các trường đại học  
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Phụ trách nhà ở cho học sinh Quốc 

tế 

             Cyndi Rapier  Emilee Findley Amber Gibson   Pete Morales       Nenette Peterson 
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Những lựa chọn cho nhà ở 

 

Nhà ở ngay tại trường tại kí túc xá của 

trường (CCA) 

 

          Ở với người bản xứ 
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Ở với dân bản xứ 

• $675 mỗi tháng 

• Được đón ở sân bay 

• Thăm khu vực gần đây 

• Thăm khuôn viên trường 

• Phòng riêng 

• Giúp đỡ với đăng kí tài khoản Ngân 

hàng 

• Bữa ăn kiểu Mỹ (3 bữa 1 ngày) 
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  Nhà ở tại trường: chung cư tại góc của trường 

• Học sinh có dịch vụ đón tiếp tại sân 
bay, thăm quan và giúp đỡ đi mua 
sắm, ngân hàng, v…v… 

 

• Mỗi phòng có 4 phòng ngủ, 2 phòng 
tắm, 1 nhà bếp và trung tâm sinh hoạt 
và các khu vực ăn uống 

 

• Mỗi sinh viên có phòng riêng 

 

• Các phòng được trang bị đầy đủ và 
Internet truy cập tốc độ cao, dây cho 
truyền hình và điện thoại sẵn sàng 
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   Kí túc xá của trường 
• Sinh viên tự nấu ăn 

 

• Gói dụng cụ dọn vào nhà mới cung cấp 

cho cư dân mới bao gồm vải lanh, đồ dùng 

và các mặt hàng thực phẩm 

 

• Trung tâm thiết bị giặt ủi và phòng cộng 

đồng với ti vi màn hình lớn, nhà bếp và khu 

vực sảnh 

 

• Tất cả các tiện ích bao gồm trong tiền thuê 

nhà 

• An ninh và các cố vấn thường trú tại chỗ 

24 giờ 

• Hợp đồng thuê khác nhau có sẵn 26 



Sắp xếp nhà ở 
• Hoàn thành đơn nhà ở 

 

• $300 phí xếp nhà bao gồm: 

 -Gặp và đón tại sân bay và phí vận chuyển 

  -Gói đồ dùng cho sinh viên tại Chung cư của trường 

 -Đối với học sinh ở cùng người bản xứ: $ 100 khấu trừ đối với 

 tiền thuê tháng đầu tiên 

 -Thăm quan khu vực và liên lạc tại chỗ 

 

• Học sinh được xếp vào nhà ở khi hoàn thành đơn và lệ phí được gửi 
 

• Chính sách hoàn trả: $ 300 vị trí lệ phí hoàn lại khi có yêu cầu nếu 

sinh viên hủy bỏ ứng dụng hai tuần trước khi chuyển vào / di chuyển 

trong ngày 
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Phí nhà ở 

1 tháng 3 tháng (1 

mùa học) 

Ở với dân 

bản xứ 

$675 $2,025 

Chung cư tại 

trường 

$767 $2,299 

Tiền thuê cho Chung cư tại trường có thể thay đổi tùy 

thuộc vào thời gian và cách trả phí. Tiền phí thấp hơn 

cho tiền phí trả trước cho cả 3 khóa. 

28 



Dịch vụ sinh viên cho sinh viên quốc tế 

• đội ngũ về nhà ở tại chỗ 
 

• đội ngũTuyển sinh 
 

• Chương trình định hướng toàn 
diện 
 

• Tư vấn 
 

• các hội chợ chuyển giaoTrường 
đại học 
 

• Gia sư miễn phí trong trường 
 

• đa dạng của các hoạt động cho 
sinh viên và câu lạc bộ 
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Ngày Định hướng 

• Thi xếp lớp 

• Tour vòng quanh trường 

• Tư vấn 

• Đăng ký 

• Trại qua đêm dành cho sinh 

viên mới 

• Chuyến đi tới Seattle 
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Dã ngoại qua đêm 
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Chuyến thăm thành phố Seattle – Space Needle 
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Ngày quan trọng và thời hạn (2015-2016) 

Khóa học mùa Thu 2015 

• Sinh viên mới đến và chuyển vào 

• Hướng dẫn cho sinh viên mới 

• các lớp học bắt đầu 

• các lớp học kết thúc 

9&10 tháng 9, 2015 

11 tháng 9, 2015 

21 tháng 9, 2015 

10 tháng 12, 2015 

Khóa học mùa Đông 2016 

 

• Sinh viên mới đến và chuyển vào 

• Hướng dẫn cho sinh viên mới 

• các lớp học bắt đầu 

• các lớp học kết thúc 

 

 

 

28 tháng 12, 2015 

29 tháng 12, 2015 

4  tháng 1, 2016 

18 tháng 3, 2016 
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Khóa học mùa Xuân 2016 

• Sinh viên mới đến và chuyển vào 

• Hướng dẫn cho sinh viên mới 

• các lớp học bắt đầu 

• các lớp học kết thúc 

21 tháng 3, 2015 

22 tháng 3, 2015 

28 tháng 3, 2015 

10 tháng 6, 2015 

 

Khóa học mùa Hè 2016 

• Sinh viên mới đến và chuyển vào 

• Hướng dẫn cho sinh viên mới 

• các lớp học bắt đầu 

• các lớp học kết thúc 

 

14 tháng 6, 2015 

15 tháng 6, 2015 

20 tháng 6, 2015 

11 tháng 8, 2015 
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Ngày quan trọng và thời hạn (2015-2016) 



Chi phí ước tính 2015-2016 
1 khóa 

 (3 tháng) 

1 năm học 

( 9 tháng) 

Tiền học phí $ 3,300 $9,900 

Phí nộp đơn (một lần lệ phí) $    50 

Nền tảng cho thành công (sinh viên 16 và 17 tuổi) $   100 

Khóa Kĩ năng Đại học 
(tắt buộc cho toàn bộ sinh viên) 

$   100 

Các khoảng chi phí khác ước tính 

Chi phí sinh hoạt $2,787 $  8,361 

Phí $   177   $     531 

Sách  $   391  $ 1,173 

Tổng cộng $6,655 $19,965 

Học phí cho 12-18 tín chỉ. 

có hiệu lực từ tháng 9 năm 2015 (khóa mùa Thu) đến tháng 6 năm 2016 (khóa mùa Hè) 
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Thủ Tục Nộp Đơn dễ dàng 

• Hoàn thành đơn xin 

• đảm bảo về tài chính 

• $50 lệ phí nộp đơn 

• Khuyến cáo: bảng điểm chính thức bằng tiếng Anh và 

bản sao hộ chiếu 

 

Người nộp đơn phải là 16 tuổi hoặc tốt nghiệp một 

trường trung học phổ thông 
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