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COMMUNITY COLLEGE

Bellingham, Washington USA

internasional memilih Whatcom?

www.whatcom.edu/international
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Program Studi

Transfer ke Universitas
Belajarlah dua tahun pertama di WCC dan
dua tahun yang kedua di suatu universitas.

2+2=

TAHUN DI TAHUN DI
WCC UNIVERSITAS

GELAR
SARJANA
DENGAN BIAYA
LEBIH MURAH

Para mahasiswa internasional
Whatcom sudah diterima di:
Arizona State University
Georgia Institute of Technology
Indiana University
Montana State University
Ohio State University
Oregon State University
Pacific Lutheran University
Penn State
Texas State University
University of British Columbia
University of California, Berkeley
University of California, Los Angeles
University of Colorado
University of Michigan
University of Oregon
University of Texas
University of Washington
University of Wisconsin
Washington State University
Western Washington University
Dan masih banyak lagi...

Jurusan-jurusan transfer yang populer:
Bisnis
Matematika
Ilmu Komputer Komunikasi
Biologi
Perhotelan & Pariwisata
Kimia
Seni Rupa
Fisika
dan masih banyak lagi...
Teknik

BERSAMBUNG

Program Bahasa Inggris
sebagai Bahasa Kedua
untuk Akademik (ESLA)
u Lima tingkat kursus Inggris yang intensif
dalam mata-mata pelajaran berikut: Tata
Bahasa, Menulis, Percakapan, Membaca
u Mata-mata pelajaran transisi perguruan
tinggi memungkinkan para mahasiswa
belajar Inggris (sebagai bahasa kedua) dan
mata-mata pelajaran akademis sekaligus

Program Penyelesaian
SMU
u Dalam dua tahun dapatkan dua gelar
dengan harga dan waktu satu gelar
u Dapatkan ijazah SMU negara bagian
Washington dan gelar transfer ke suatu
universitas

>>>

Program Studi
Profesional dan Teknik
Whatcom menawarkan berbagai
gelar pendidikan dan ijazah di bidang
profesional dan teknik dengan
pengetahuan dan keahlian yang
dibutuhkan untuk bekerja di bidang
studi mereka ketika telah menyelesaikan
program pendidikannya. Programprogram profesional dan teknik berkisar
dalam jangka waktu dari satu hingga
dua tahun, dan dapat diselesaikan
hanya dalam satu program tanggal, atau
dapat dikombinasikan dengan gelar
pendidikan dan ijazah di bidang lainnya.

Pernyataan para lulusan
kami
“Bellingham memberi saya ruang
untuk tumbuh dan berefleksi. Tempat
tersebut merupakan satu batu
loncatan untuk beradaptasi tinggal
dan belajar di Amerika Serikat dan saya
dapat melanjutkan ke jenjang yang
lebih tinggi.”
Chun Yan Robin Chan, Lulusan WCC
Mahasiswa University of CaliforniaLos Angeles yang berasal dari Hong Kong

“Bellingham merupakan satu
tempat yang sangat menyenangkan
dan penduduk setempatnya
menyenangkan dan ramah.”
WarutePhanthumkomol, Lulusan WCC
Mahasiswa University of Washington
yang berasal dari Thailand

“Saya belajar membuat nyaman diri
dengan mengajukan pertanyaan
kepada rektor saya yang bermula dari
WCC. Di dalam satu kelas yang skalanya
lebih kecil, saya belajar bagaimana
menyatakan pendapat lebih banyak,
berbagi pikiran yang saya miliki, dan
menjadi lebih aktif dalam kelas.”
RibkaTanzil, Lulusan WCC
Mahasiswa University of CaliforniaBerkeley yang berasal dari Indonesia
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Dukungan untuk Mahasiswa

Staf Program
Internasional
di WCC
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Layanan Dukungan
untuk para Mahasiswa
Internasional

Tempat tinggal

WCC memberikan nasihat secara pribadi
kepada semua mahasiswa internasional.

u Apartemen-apartemen yang disewakan

Layanan Dukungan untuk para mahasiswa
internasional termasuk:
u Penerimaan dan pemberian nasihat
pemrosesan visa
u Layanan penjemputan di bandara
u Pemberian nasihat akademis, pribadi, dan imigrasi
u Orientasi
u Program Tinggal Bersama keluarga
u Layanan sewa apartemen
u Program Peer Mentor (Mahasiswa membantu
mahasiswa yang lain)
u Pemberian nasihat transfer ke universitas
u Layanan bimbingan belajar gratis
u Berbagai peluang magang
u Dan banyak lagi…

u Rumah tinggal (Homestay) bersama dengan

keluarga setempat (local hosts)
perguruan tinggi yang bersangkutan
u Asrama-asrama di Western Washington

University (berbasis ruang yang tersedia)
u Pemberian informasi sewa apartemen di luar

kampus

Lokasi Istimewa

Lokasi Istimewa

• VANCOUVER, BC, CANADA

u Terletak di Bellingham, Washington

BELLINGHAM

u Perguruan tinggi umum, dua tahun,

terakreditasi

•

u Rata-rata ada 7.000 mahasiswa
u Lebih dari 150 mahasiswa internasional dari

p
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lebih dari 30 negara
u 90 menit naik mobil ke Seattle / 60 menit
naik mobil ke Vancouver
u Penduduk 80.000 orang, termasuk lebih dari
20.000 mahasiswa perguruan tinggi
u Kota di mana Western Washington University
berada

4

SEATTLE

Bellingham adalah satu kota yang aman,
indah yang dikelilingi gunung dan sungai!

Kehidupan Mahasiswa
Exciting Student Life
u Acara-acara olahraga profesional dan

perguruan tinggi
u Perjalanan ke Seattle, Vancouver
u Kegiatan-kegiatan rekreasi yang

terorganisir
u Klab-klab, asosiasi, olahraga, konser,
kepemimpinan mahasiswa, dan sebagainy

Hubungi Kami!
Whatcom Community College
International Programs
237 W. Kellogg Road
Bellingham, Washington 98226
U.S.A.
Telepon: +1.360.383.3240
Email: international@whatcom.ctc.edu
www.whatcom.edu/international

COMMUNITY COLLEGE
WCC merupakan lembaga yang
tidak mengenal diskriminasi.

