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โปรแกรมการศึกษา

การโอนย้ายมหาวิทยาลัย
เรียนจบสองปีแรกที่ WCC และอีกสองปีที่
มหาวิทยาลัย

2+2=

ปีที
WCC

ปีที
มหาวิทยาลัย

ปริญญา
ตรี

ประหยัด $$ กว่า

นักศึกษานานาชาติของ Whatcom ได้
เข้าศึกษาต่อที่ :
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
และมหาวิทยาลัยอื่นอีกหลายแห่ง…

วิชาเอกที่นิยมโอนย้าย :
ธุรกิจ
วิทยาการ
คอมพิวเตอร์
การโรงแรมและ
การท่องเที่ยว
ฟิสิกส์
วิศวกรรมศาสตร์

คณิตศาสตร์
การสื่อสาร
ชีววิทยา
เคมี
ศิลปศาสตร์
และอื่น ๆ อีกมาก…

โปรแกรมการศึกษา
ที่ใช้ภาษาอังกฤษ
เป็นภาษาที่สอง (ESLA)
u หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นห้าระดับใน
วิชาดังต่อไปนี้ : ไวยากรณ์ การเขียน การพูด
การอ่าน
u หลักสูตรการปรับตัวเพือ
่ ศึกษาต่อในระดับ
อุดมศึกษา เปิดโอกาสให้นก
ั ศึกษาได้เข้า
เรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ (ESL) และ
หลักสูตรการศึกษาปกติในเวลาเดียวกันtime

หลักสูตรมัธยมศึกษา
ตอนปลาย
u คว้าประกาศนียบัตรสองใบในช่วงเวลา
สองปี แต่เสียค่าใช้จ่ายและเวลาเท่ากับ
ประกาศนียบัตรหนึ่งใบ
u รับประกาศนียบัตรมัธยมปลายจากรัฐ
วอชิงตันและประกาศนียบัตรสำ�หรับโอน
ย้ายไปศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย

มีต่อ

>>>

โปรแกรมวิชาชีพและ
เทคนิค
Whatcom มีหลักสูตรปริญญาบัตรและ
วุฒิบัตรด้านวิชาชีพและเทคนิคที่หลาก
หลายซึ่งจะทำ�ให้นักศึกษามีความรู้และ
ทักษะที่จำ�เป็นสำ�หรับการทำ�งานสาขาดัง
กล่าวภายหลังจากสำ�เร็จการศึกษาแล้ว
โปรแกรมวิชาชีพและเทคนิคมีระยะเวลา
ตั้งแต่หนึ่งถึงสองปี โดยสามารถศึกษาได้
ในลักษณะโปรแกรมเดี่ยวหรือควบคู่กับ
หลักสูตรปริญญาบัตรและวุฒิบัตรอื่นก็ได้

ผู้ที่สำ�เร็จการศึกษาไปแล้ว
กล่าวไว้ว่าอย่างไร
“เบลลิงแฮมทำ�ให้ผมได้เติบโตและ
ไตร่ตรอง เป็นก้าวย่างในการปรับตัว
กับการอาศัยอยู่และศึกษาในประเทศ
สหรัฐอเมริกา และจากนี้ผมสามารถก้าว
ไปสู่สิ่งที่ใหญ่โตขึ้นได้”
ชุน ยาน โรบิน ชาน ผู้สำ�เร็จการศึกษา
จาก WCC

มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย – ลอสแอนเจลิส
นักศึกษาจากประเทศฮ่องกง

“เบลลิงแฮม เป็นสถานที่ที่
ปลอดภัยในการพักอาศัย และ
ผู้คนในท้องถิ่นมีนิสัยดีและเป็น
มิตร

วรุฒ พันธุมโกมล ผู้สำ�เร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยววอชิงตัน นักศึกษาจาก
ประเทศไทย

“WCC ทำ�ให้ผมได้เรียนรู้ที่จะถาม
คำ�ถามกับอาจารย์ผู้สอนอย่างสบายใจ
ในห้องเรียนที่มีจำ�นวนนักเรียนน้อย ผม
ได้เรียนรู้ที่จะพูดมากขึ้น แบ่งปันความ
คิดเห็น และมีส่วนร่วมในห้องเรียนอย่าง
กระตือรือร้น”
ริบก้า แทนซิล ผู้สำ�เร็จการศึกษาจาก
WCC

มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย – เบิร์กลีย์ นักศึกษา
จากประเทศอินโดนีเซีย
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การช่วยเหลือนักศึกษา
บริการให้ความช่วยเหลือ
นักศึกษาต่างชาติ

ที่พักอาศัย
u

การพักบ้านโฮสต์ในท้องถิ่น

WCC ให้คำ�ปรึกษาแก่นักศึกษา
นานาชาติทุกคนในลักษณะตัวต่อตัว

u

เช่าอพาร์ทเม้นต์ในวิทยาลัย

u

หอพักที่มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นวอชิงตัน
(ขึ้นอยู่กับห้องที่ว่าง)

u

คำ�แนะนำ�การเช่าอพาร์ทเม้นต์นอกสถานการ
ศึกษา

บริการให้ความช่วยเหลือนักศึกษาต่างชาติ
ได้แก่:

p

คณะเจ้าหน้าที่
ในหลักสูตร
นานาชาติที่
WCC
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u คำ�ปรึกษาเกี่ยวกับการรับเข้าศึกษาและขั้น
ตอนการทำ�วีซ่า
u บริการรถรับจากสนามบิน
u คำ�ปรึกษาเกี่ยวกับการศึกษา ชีวิตส่วนตัว
และระเบียบการเข้าเมือง
u การปฐมนิเทศ
u โครงการโฮมสเตย์
u บริการเช่าอพาร์ทเม้นต์
u โปรแกรมพี่เลี้ยง
u คำ�ปรึกษาเกี่ยวกับการโอนย้ายมหาวิทยาลัย
u บริการกวดวิชาฟรี
u โอกาสในการฝึกงาน
u และอื่นๆ…

ทำ�เลที่ตั้งเป็นเลิศ

ทำ�เลที่ตั้งเป็นเลิศ
u

l

แวนคูเวอร์ บีซี แคนาดา

F เบลลิงแฮม รัฐวอชิงตัน

ตั้งอยู่ในเมืองเบลลิงแฮม รัฐวอชิงตัน

u เป็นสถาบันการศึกษาเอกชนระดับสองปีที่
ได้รับการรับรองวิทยฐานะ

l

ซีแอตเติล รัฐวอชิงตัน

u นักศึกษาโดยเฉลี่ย 7,000 คน

p

เหนือ

u นักศึกษานานาชาติมากกว่า 150 คนจาก
มากกว่า 30 ประเทศทั่วโลก
u ใช้เวลาขับรถ 90 นาทีไปยังเมืองซีแอตเติล /
60 นาทีไปยังเมืองแวนคูเวอร์
u ประชากรประมาณ 80,000 คน รวมทั้ง
นักศึกษาระดับอุดมศึกษามากกว่า 20,000 คน
u เป็นที่ตั้งของ Western Washington University
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เบลลิงแฮมเป็นเมืองที่ปลอดภัย
สวยงาม ล้อมรอบไปด้วยภูเขาและแม่น้ำ�!

ชีวิตความเป็นอยู่ของนักศึกษา
ชีวิตนักศึกษาที่น่าตื่นเต้น
u งานแข่งขันกีฬาระดับอุดมศึกษาและมืออาชีพ
u ทัศนศึกษาที่เมืองซีแอตเติล แวนคูเวอร์ วิค
ทอเรีย
u การจัดกิจกรรมนันทนาการ
u สโมสร สมาคม การกรีฑา งานคอนเสิร์ต
โครงการนักศึกษาผู้นำ� และอื่น ๆ อีกมาก

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

COMMUNITY COLLEGE
WCC เป็นสถาบันที่ส่งเสริมการให้โอกาสที่เสมอภาคกัน

