
Lý do chọn trường Cao Đẳng Cascadia?

• Chung khuôn viên trường với trường đại học Washington 
(Bothell)  - trường cao đẳng cộng đồng có thư viện lớn 
nhất trên nuớc Mỹ. 

• Trường cao đẳng cộng đồng mới nhất bang Washington. 
- Cơ sở vật chất tốt và có khuôn viên trường hiện đại.

• Tỉ lệ sinh viên quốc tế so với sinh viên Mỹ chỉ có 10%.
• Chi phí học thấp, có học bổng.

 - University of California - Riverside
 - University of California - San Diego
 - University of California - Santa Cruz

 - Central Washington University 
 - Embry-Riddle Aeronautical 

University
 - Georgia Institute of 

Technology
 - Seattle Pacific University
 - Seattle University
 - University of Miami
 - University of Michigan
 - University of Minnesota– 

Twin Cities
 - University of Texas–Arlington

Chương trình học

• Chương trình chuyển tiếp     
 - Yêu cầu Tiếng Anh: TOEFL (iBT): 70, (MyBest có thể 
được chấp nhận), TOEFL Essentials 7.5, IETLS: 6.0, Pear-
son PTE: 48, iTEP: 4.0, hoặc STEP/Eiken: Pre-1, Duolingo 
95

• Chương trình học tiếng anh  
• Chương trình hoàn thành bậc Trung học phổ thông
• Chương trình tuỳ chỉnh ngắn hạn

Chương trình hoàn thành bậc trung học phổ 
thông

Nhận được bằng dự bị đại học từ Cascadia và bằng tốt nghiệp 
bậc Trung học phổ thông của bang Washington cùng lúc, các 
học sinh đang theo học chưưong trình này sẽ hoàn thành các 
môn học có trình đọc Cao Đẳng và được ghi nhận cho cả hai 
chương trình trung học và Cao Đẳng (dành cho học sinh có độ 
tuổi từ 16 trở lên).

Du kiên vê chuyển tiếp (2020)

Chuong trình học Tiếng Anh
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Nguồn tài nguyên học tập

 Khu học tập mở (OLC) cung cấp thiết bị công nghệ hiện đại 
liên quan đến dịch vụ bao gồm máy tính, phòng thí nghiệm, 
thiết bị chỉnh sửa video và học sinh có thể mượn các thiết 
bị công nghệ như máy tính xách tay, máy tính và các thiết bị 
audio-video.  

Trung tâm dạy kèm toán (Math Center) Hỗ trợ giúp đỡ cho 
học sinh khi học sinh đến. Các gia sư dạy kèm sẽ cùng làm 
việc và giúp đỡ học sinh với bộ môn Toán, Hoá và Vật Lý

Trung tâm dạy kèm viết (Writing Center) giúp đỡ học sinh 
trong quá trình viết bao gồm đưa ra các ý tưởng, phát triển dàn 
bài hay chỉnh sửa bảng viết nháp.

E- tutoring (dạy kèm) Có sẵn cho tất cả sinh viên đang theo 
học ở Cascadia qua hiệp hội bang Washington.

Học phí

• Nhân chủng học
• Mỹ thuật
• Thiên văn học
• Sinh học
• Kinh tế
• Công nghệ thông tin
• Hóa học
• Truyền thông
• Sân khấu kịch nghệ
• Giáo dục học
• Kĩ sư
• Tiếng anh
• Môi trường học
• Ngôn ngữ nuớc ngoài  

(Tiếng Trung Quốc, Tiếng Nhật, 

Tiếng Pháp, Tiếng Tây Ban Nha)

Các ngành học

• Địa lý
• Lịch sử
• Nhân loại
• Toán học
• Âm Nhạc
• Khoa học tự nhiên
• Hải dương học
• Triết học
• Vật Lý
• Khoa học chính trị
• Y tá (điều duỡng)
• Tâm lí học
• Khoa học xã hội
• Xã hội học
• Thực hành về môi trường

• Board gaming  
• Cộng đồng Hoa ngữ 
• Nghệ thuật sáng tạo  
• Hùng biện và tranh luận
• Quan hệ xã hội giữa sinh 

viên quốc tế

• Câu lạc bộ công nghệ 
thông tin

• Câu lạc bộ nhảy
• Xã hội và văn hóa hội họp 
• Cộng đồng cựu chiến binh

Nhà ở

Ở cùng với gia đình bản địa
Phần lớn các sinh viên quốc tế đang theo học Cascasdia đều 
chọn ở chung với gia đình nguời bản địa.

Chung cư
Nhiều học sinh cũng tìm kiếm một căn hộ thoải mái gần 
trường. Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin để có thể giúp bạn tìm 
kiếm một nơi ở tốt và phù hợp nhất cho bạn.

1 năm học ( 9 tháng )
Học phí
Sách và dụng cụ học tập
Bảo hiểm y tế
Chi phí cho phòng và nhà ở
Phương tiện đi lại

$              10,626
975

1,125
7,425

381

Tổng cộng $             20,532

Kì học Ngày bắt đầu Ngày Orientation *
Đông 2022

Xuân 2023

Hè 2023

Thu 2023

28/9 - 16/12

3/1 - 18/3

28/3 - 10/6

5/7 - 24/8

19/9

27/12

21/3

26/6

Những ngày quan trọng:

Ngày có thể thay đổi

Quá trình nộp đơn

1. Hoàn thành mẫu đăng kí và đóng 50$ phí đăng kí. 
2. Chứng minh tài chính hiện tại. Bắt buộc phải trên 20,532.
3. Nộp bản sao của trang ảnh trong hộ chiếu. 
4. Cung cấp học bạ của bậc Trung học phổ thông hoặc Cao 

Đẳng.

Các câu lạc bộ dành cho sinh viên

Bạn có thể nhận bằng 
cử nhân ở trường Cao 
Đẳng Cascadia


