
Địa điểm
Trường Cao đẳng Cộng đồng Shoreline được thành lập vào năm 
1964, là một trường cao đẳng công lập được kiểm định, nổi 
tiếng với chất lượng giáo dục tốt và sự hỗ trợ giúp sinh viên đạt 
được ước mơ. Tọa lạc tại Seattle, Washington, Shoreline sở hữu 
một khuôn viên xanh, đẹp, được bao quanh bởi cảnh quan 
thiên nhiên tuyệt mĩ. Seattle là một trong những thành phố 
phát triển nhanh nhất tại Mỹ và là nơi tập trung các trụ sở của 
nhiều công ty lớn tầm cỡ thế giới như Amazon, Boeing, 
Microsoft và Starbucks.

Lựa chọn con đường phù hợp nhất với bạn

• Chương trình Chuyển tiếp Đại học 2+2
• Chương trình đào tạo Nghề/Kỹ thuật
• Chương trình học Cao đẳng Sớm/Hoàn thành Trung học 
Phổ thông
• Chương trình Anh ngữ Học thuật

Chuyển tiếp Đại học
Chương trình Chuyển tiếp Đại học 2+2 là một trong những 
chương trình cầu nối phổ biến nhất tại Shoreline. Chúng tôi 
đào tạo hơn 90 lĩnh vực học, trong đó bao gồm các ngành 
được ưa chuộng như kinh doanh, kinh tế, kỹ thuật, khoa học 
máy tính, tâm lý học, âm nhạc và nghệ thuật. Sinh viên 
Shoreline sẽ được cấp bằng Cao đẳng Khoa học Xã hội hoặc 
Khoa học Tự nhiên, tương đương với hai năm đầu tại một 
trường đại học 4 năm.

Sau khi tốt nghiệp từ Shoreline, học viên thường học thêm hai 
năm nữa để lấy bằng cử nhân. Đội ngũ chuyên gia tư vấn của 
chúng tôi luôn sẵn sàng giúp sinh viên phát triển các kế hoạch 
cá nhân và đạt được các mục tiêu học thuật.

Sinh viên tốt nghiệp từ Shoreline chuyển tiếp đi đâu?
Sinh viên của chúng tôi đã chuyển tiếp thành công sang các 
trường đại học hàng đầu tại Mỹ. Dưới đây là một số trường:

Chúng tôi còn cấp thư đảm bảo nhập học có điều kiện vào 
một số trường đại học khi sinh viên nộp đơn vào Shoreline.
www.shoreline.edu/international/university-transfer

Chương trình đào tạo Nghề/Kỹ thuật
Shoreline có hơn 50 chương trình đào tạo nghề/kỹ thuật cấp 
bằng Cao đẳng Khoa học Xã hội và Tự nhiên Ứng dụng hoặc 
cấp chứng chỉ. Các chương trình này được thiết kế đặc biệt để 
chuẩn bị cho sinh viên làm việc chuyên sâu trong một số 
ngành đặc thù.

Chương trình học Cao đẳng Sớm/Hoàn thành Trung 
học Phổ thông
Sinh viên quốc tế có thể bắt đầu học cao đẳng sớm và đồng 
thời hoàn thành bằng trung học tại Shoreline. Tín chỉ học sẽ 
được tính vào cùng lúc vào cả bằng cao đẳng và bằng trung 
học, giúp bạn tiết kiệm thời gian và tiền bạc. Để nộp hồ sơ 
vào chương trình, học sinh cần phải:

• đủ 16 tuổi trở lên
• có thành tích học tập tốt

www.shoreline.edu/international/hsc

• U of Washington
• UC Berkeley
• UC Davis
• UC Los Angeles
• U of Oregon
• Boston University
• U of Minnesota
• U of Michigan

• Cornell U

• U of Texas

• Indiana U

• Purdue U

• Georgia Tech

• Seattle U

• Washington State U



Chương trình Anh ngữ Học thuật
Shoreline có các chương trình tiếng Anh học thuật từ sơ cấp 
đến cao cấp để hỗ trợ việc học của bạn tại trường. Tại các cấp 
độ cao, sinh viên có thể đăng ký các tín chỉ học đại học. Kết 
quả thì sao? Sinh viên Shoreline học tốt hơn, và được chuẩn bị 
kỹ càng hơn khi bước vào học tại một trường đại học 4 năm.

Không yêu cầu TOEFL, IELTS hay SAT
Chúng tôi không bắt buộc sinh viên phải có điểm TOEFL, 
IELTS hay SAT để được vào học. Trong buổi chương trình định 
hướng, sinh viên sẽ làm một bài thi đầu vào để xác định trình 
độ tiếng Anh. Bạn sẽ được miễn thi đầu vào và không cần 
phải học tiếng Anh nếu đạt mức điểm như dưới đây:

TOEFL tổng 70/viết 20
IELTS tổng 5.5/viết 6.0

Hoặc để học chương trình tiếng Anh bậc cao, bạn cần đạt 
mức điểm dưới đây:

TOEFL tổng 58/viết 15
IELTS tổng 5.0/viết 5.0

Chi phí
Học phí tại các trường cao đẳng cộng đồng thường thấp hơn 
so với các trường đại học công lập và tư thục từ 50%-70%*. 
Chi phí theo học Shoreline trong một năm học (9 tháng) là 
khoảng:

  Học phí, sách vở và lệ phí  $10,431
  Chi phí sinh hoạt  $8,931

    Tổng cộng  $19,362

Thông tin chi tiết xem tại:
www.shoreline.edu/international/cost

Nhà ở
Sinh viên có thể lựa chọn sống cùng một gia đình bản xứ, 
thuê căn hộ sống một mình hoặc sống chung. Ở với gia đình 
bản xứ là lựa chọn phổ biến đối với rất nhiều sinh viên, vì 
các em sẽ nhận được chỉ dẫn cũng như hỗ trợ để thích nghi 
với cuộc sống tại Mỹ. Đây cũng là một cách rất tốt để thực 
hành tiếng Anh! Khi đã được nhận vào học, sinh viên được 
khuyến khích nộp đơn đăng ký nhà ở. Thông tin về nhà ở có 
trong trường và trên trang web của chúng tôi.
www.shoreline.edu/international/housing

* Nguồn: College Board (www.collegeboard.com)

Vì sao nên chọn Cao đẳng Cộng đồng Shoreline?
• Có hơn 90 ngành học
• Tiêu chuẩn học thuật cao
• Sỉ số học sinh ít trong lớp học ít
• Dịch vụ hỗ trợ sinh viên tốt
• Các hoạt động sinh viên vui và hấp dẫn
• Khuôn viên đẹp và môi trường an toàn
• Nằm tại Seattle - một thành phố cảng sôi động và hiện đại

Nộp đơn vào Shoreline

• Hồ sơ trực tuyến
• Copy học bạ
• Xác nhận số dư tài khoản ngân hàng hoặc các giấy tờ tài

chính khác
• $50 phí nộp đơn

Thông tin chi tiết và nộp đơn trực tuyến:
www.shoreline.edu/international/apply

Liên hệ với chúng tôi
Shoreline Community College
16101 Greenwood Avenue North 
Shoreline, Washington 98133 USA
Phone: +1.206.546.4697
Fax: +1.206.546.7854
Email: international@shoreline.edu
www.shoreline.edu/international
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