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Trường Đại Học Cộng Đồng Yakima Valley

Đây là

Chương Trình Sinh Viên Du Học

Trường Đại Học Cộng Đồng Yakima Valley, là một trường đại học thứ ba lâu đời nhất trong tiểu bang Washington, được thành lập
từ năm 1928. YVCC phục vụ cho hơn 10,000 sinh viên một năm qua khu đại học Yakima và Grandview và nhiều trung tâm giáo dục
trong vùng.

Tại sao chọn YVCC?
•
•
•
•

Địa Điểm
Giáo Dục Có Phẩm Chất
Hợp Khả Năng
Chương Trình Học

•
•
•
•

Chỗ Ở
Chuyển Tiếp Đại Học
Đa Dạng Về Văn Hóa
Không Đòi Hỏi TOEFL

Tương Lai Của Bạn Khởi Đầu Từ Đây
www.yvcc.edu/International

Địa Điểm

Trường Đại Học Cộng Đồng Yakima Valley (YVCC) được đặt tại
Yakima, Washington. Quận Yakima một năm trung bình có 300 ngày
nắng. Mùa hè khí hậu khô và nóng trong khi mùa đông thì lạnh và
có tuyết rơi nhẹ. Khí hậu nơi đây đã giúp ích rất nhiều cho việc trồng
táo, trồng cây bông làm men bia và rượu nho.  Vào mùa đông chỉ mất
khoảng một giờ lái xe bạn sẽ được chơi trượt tuyết (skiing) và trượt
ván trên tuyết (snowboarding) và mùa hè có những dịp vui vô tận cho
những người thích đi câu, chơi gôn, và baseball. Quanh năm thường
có những dịp thể thao như đeo ba lô đi bộ, leo núi, đi bộ đường dài, đi
xe đạp, du thuyền, bơi lội và lướt buồm trên sóng (windsurfing).

Chương Trình Học
YVCC cấp văn bằng và bằng chứng nhận cho hơn 40 ngành học bao gồm:
• Kỹ Thuật Trồng & Làm Rượu Nho • Ngành Thú Y
• Điều Dưỡng
• Kinh Doanh
• Trợ Tá Nha Sĩ
• Ngành Y Tế
Muốn biết thêm chi tiết về những chương trình khác mà YVCC có xin
xem trong: www.yvcc.edu/programs

Chuyển Tiếp Đại Học

Những sinh viên nào có bằng Cao Đẳng hai năm sẽ được chuyển vào các
trường đại học và viện đại học của Washington là những trường chấp
thuận cho Chuyển Tiếp Trực Tiếp (Direct Transfer Agreement) sau khi
Ban giảng huấn của chúng tôi cam kết đưa đến sự tuyệt hảo. Các giáo
học xong hai năm cao đẳng, đáp ứng những đòi hỏi thấp về giáo dục phổ
sư tận tâm chú ý đối với những lớp học có sĩ số ít và giờ làm việc do đó
thông. Ngoài việc chuyển tiếp đại học, YVCC còn cộng tác với Central
các sinh viên biết rõ nơi nào để tìm giáo sư nếu họ có những thắc mắc.  
Washington University và Heritage University. Điều này giúp cho các sinh
YVCC có trung tâm dạy kèm văn và toán, có phòng học máy điện
viên được học những lớp của bậc đại học tại trường YVCC Yakima.
toán, có thư viện, nhà sách, dịch vụ giữ trẻ, dịch vụ cố vấn, hội sinh
Qua chương trình Chuyển Tiếp Trực Tiếp của YVCC các sinh viên du
viên, Larson Art Gallery, có trung tâm cố vấn và nhiều dịch vụ khác
học đã biểu lộ sự thành công trong con đường học vấn lâu dài của họ tại
được lập ra cho sinh viên được an tâm thành đạt.
rất nhiều trường đại học bốn năm thuộc hàng đầu, bao gồm:

Giáo Dục Có Phẩm Chất

Hợp Khả Năng

• Central Washington University
• University of Washington
• Eastern Washington University
• Washington State University
YVCC có những lớp học với học phí giá phải chăng cho các sinh viên. • Gonzaga University
• Western Washington University
Trường đại học cộng đồng, như trường YVCC, giúp cho các sinh viên • Seattle Pacific University
• Whitworth College
tiết kiệm chi phí trong hai năm đầu ở trường đại học cộng đồng để
chuyển tiếp vào trường đại học 4 năm. Ngoài giá học phí thấp, YVCC
còn có chương trình trả góp tiền học dành cho các sinh viên, nhằm
đoan chắc rằng không một sinh viên nào không được tiếp tục học cao
vì hoàn cảnh tài chánh. Chương Trình Trả Góp Học Phí Dành Cho
Sự đa dạng về văn hóa của Yakima Valley là một lãnh vực tuyệt vời cho
Sinh Viên (Student Tuition Easy Pay Plan-STEPP) làm cho việc học
các sinh viên đến du học. Chương Trình Sinh Viên Du Học của YVCC
được thoải mái hơn vì như vậy sẽ giúp cho sinh viên có khả năng đóng (ISP) đã phục vụ cho các sinh viên từ rất nhiều quốc gia trên toàn thế
tiền học và lệ phí hợp với hoàn cảnh tài chánh của họ.
giới.  Riêng ban giảng huấn là những người có kinh nghiệm cao, ISP của
YVCC bao gồm những cá nhân đến và học từ khắp các quốc gia khác.
Họ sẵn sàng giúp đỡ các sinh viên là những người đang tiếp tục theo
đuổi con đường học vấn của mình tại Hoa Kỳ.
YVCC đã thỏa thuận với Chương Trình ESL của Central Washington
University rằng bảo đảm những sinh viên vào trường đại học phải
hoàn tất chương trình Anh Ngữ của họ.  Ngoài ra việc nhập học còn
được chấp thuận dựa vào sự hoàn tất bao quát về chương trình ngôn
ngữ hoặc trình độ Anh Ngữ cấp đại học phải đạt được điểm C hoặc
cao hơn từ bất cứ một trường nào được công nhận chính thức trong
Yakima Valley Community College
Hoa Kỳ. Trong cả hai trường hợp này sẽ không đòi hỏi phải có TOEFL
International Student Program
hoặc kỳ thi nào khác.
1113 South 14th Avenue
Yakima, WA 98902-5368
Phone: 509-574-574-4885 • Fax: 509-574-4747
Trường Đại Học Cộng Đồng Yakima Valley có chỗ ở nội trú cho
Email: isp@yvcc.edu
các sinh viên. Trung Tâm Phụ Trách Chỗ Ở cho Sinh Viên (Student
Website: www.yvcc.edu/International
Residence Center), ở ngay bên cạnh Văn Phòng của Chương Trình
Sinh Viên Du Học, có thiết lập cơ sở cho cộng đồng nấu ăn và ăn
VIE
uống nhằm giúp tạo nên một tinh thần tốt trong cộng đồng. Cơ sở
này cho YVCC cung cấp một môi trường sống an toàn, sạch sẽ, cho
các sinh viên với giá phải chăng.

Đa Dạng Về Văn Hóa

Không đòi hỏi TOEFL!

Liên Lạc Với Chúng Tôi

Chỗ Ở

Để biết thêm chi tiết: www.yvcc.edu/housing

