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Tahukah Anda...?

SEATTLE, WASHINGTON USA

• Ada 1.200 community colleges (perguruan tinggi 2-tahun)
di Amerika Serikat
• Seattle Central berada pada peringkat ke-6 dalam
pendaftaran mahasiswa internasional di antara community
colleges di AS (Institusi untuk Pendidikan Internasional, 2015-2016)

Mengapa Banyak Mahasiswa Internasional Memilih Seattle Central?
Variasi program yang luas untuk mahasiswa internasional
Gelar Transfer College (“2+2”)
Transfer ke universitas dengan status tahun ke-3

High School Completion (Ijazah Sekolah Menengah Atas dan Gelar Transfer College)
Hemat waktu dan biaya dengan mendapatkan ijazah sekolah menengah atas dan gelar Transfer College pada
waktu yang bersamaan

Program Jangka-Pendek
Pilihan 3-12 bulan di banyak bidang
Tepat untuk semester di luar negeri, tahun kenaikan kelas, sekolah menengah atas, dan studi jangka-pendek

Inggris Intensif
Tingkatkan keahlian mendengarkan, berbicara, membaca, menulis, dan tata bahasa Anda!

College Bridge
College paruh-waktu, program paruh-waktu ESL memperbolehkan Anda untuk mendapatkan kredit college
yang dapat ditransfer.

Program Profesional & Teknikal
Program pelatihan karir selama satu dan dua-tahun dalam bidang yang menarik seperti Desain Grafis,
Pemrograman Web, Keperawatan, dan Seni Kuliner!

Lokasi
Anda akan menemukan kami di Capitol Hill, sebuah daerah yang hidup yang dapat dicapai dengan berjalan kaki
sejauh kira-kira 15 menit dari pusat kota Seattle, dikelilingi oleh berbagai macam restoran, kedai kopi, klub, bioskop,
dan pertokoan. Seattle adalah kota yang aman dan bersahabat, dan tercatat dalam daftar nasional sebagai kota
yang “paling gemar ditinggali”.

Penghargaan Nasional
Seattle Central dinamakan sebagai “College Tahun Ini” dalam studi yang dilakukan oleh TIME Magazine dan dikenal
oleh New York Times sebagai satu dari 11 community college di A.S. tercatat sebagai keberhasilan transfer dalam
artikel,“For Achievers, A New Destination.” Yang dapat diartikan sebagai, “Untuk Penggapai Cita-Cita, Sebuah
Tujuan Baru.”

Keberhasilan Transfer
Mahasiswa internasional menyelesaikan gelar 2-tahun dan transfer ke college 4-tahun atau universitas selama
dua tahun terakhir. Mahasiswa telah diterima di Columbia University, Johns Hopkins University, UC Berkeley,
UCLA, Cornell University, University of Washington, dan ratusan universitas lainnya.

Garansi Penerimaan Masuk (TAG) dan Pathways/Jalur (TAP)
Jaminan transfer Anda ke college atau universitas 4-tahun. Para partner diantaranya University of California at
Irvine dan Santa Barbara; University of Washington, Tacoma; San Francisco State University; California State
University – Northridge; Seattle University; Washington State University dan lain sebagainya.

Tiga pilihan tempat tinggal
Tinggal di apartemen dalam kampus di Seattle Central, apartemen di luar kampus (hanya berjalan kaki dari
kampus), atau homestay dengan keluarga angkat.

Beasiswa
Seattle Central menyediakan beasiswa untuk mahasiswa internasional baru di Seattle Central setiap tahunnya.

Layanan, fasilitas, dan aktifitas
Seattle Central menyediakan bimbingan akademik, konseling pribadi, pameran transfer universitas, seminar,
akitifitas, dan tutor gratis. Fasilitas termasuk perpustakaan, laboratorium komputer, 2 restoran, kedai kopi, dan
pusat aktifitas/gym di kampus. Dengan lebih dari 60 perkumpulan dan ratusan aktifitas per tahun, sangat mudah
untuk mengembangkan keahlian baru, keterlibatan, kerja suka rela, dan bersenang-senang.

Empat tanggal mulai baru dan proses aplikasi yang mudah
Mahasiswa dapat memulai pendidikan di Musim Gugur, Musim Semi, dan Musim Panas. Dan walaupun Anda
berencana untuk bersekolah selama dua tahun ataupun dua bulan, pendaftaran Anda akan diproses secara
cepat - biasanya dalam beberapa hari.

No TOEFL? Tidak Masalah!
Seattle Central menerima nilai khusus TOEFL, IELTS, SAT and ACT untuk membuktikan kemampuan berbahasa
Inggris. Mahassiwa tanpa nilai-nilai tersebut di aras dapat mengambil ujian penempatan setibanya di Seattle Central.

