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Bunları biliyor musunuz?

SEATTLE, WASHINGTON USA

• Amerika Birleşik Devletleri’nde 1.200 community kolej
bulunuyor.
• Seattle Central, ABD’deki community kolejler arasında
uluslararası öğrenci kayıtları açısından 6. sırada yer alıyor
(Institute for International Education, 2015-2016).

Neden bu kadar çok öğrenci Seattle Central’i seçiyor?
Uluslararası öğrenciler için çok sayıda program
Üniversite Transfer (“2+2”) diploma programı  
Üniversiteye 3. yıldan geçiş

High School Completion (Lise Diploması ve Üniversite Transfer Diploması)
Aynı anda lise diploması ve Üniversite Transfer diploması alarak zaman ve paradan tasarruf yapın

Kısa dönemli programlar
Pek çok alanda 3 – 12 aylık seçenekler
Yurtdışında bir dönem, ara yıl, lise ve diğer kısa dönem eğitimler için ideal

Yoğun İngilizce
Dinleme, konuşma, okuma, yazma ve gramer becerilerinizi geliştirin!

Üniversite Köprü Programı
Bu yarı-zamanlı kolej, yarı-zamanlı ESL programı üniversiteye transfer yapabileceğiniz kredili dersler almanızı
sağlar.

Mesleki ve Teknik Programlar
Grafik Tasarım, Web Programlama, Hemşirelik ve Mutfak Sanatları gibi heyecan verici alanlarda bir veya iki
yıllık mesleki eğitim programları

Yer
Bizi restoranlar, kafeler, kulüpler, tiyatrolar ve mağazalarla dolu Seattle şehir merkezinin kalbinden yaklaşık 15
dakikalık bir yürüyüş mesafesinde hareketli Capitol Hill’de bulabilirsiniz. Seattle, güvenilir ve samimi bir şehir olup
pek çok “en yaşanılır” şehirler listesinde en başta yer almaktadır.  

Ulusal ödüller ve tanınırlık
Seattle Central, TIME dergisi tarafından “Yılın Koleji” seçildi, New York Times tarafından En İyi 11 ABD community
kolejinden biri olarak gösterildi ve “Başarılı Öğrenciler için Yeni Bir Hedef” başlıklı bir makalede transfer başarısından
söz edildi.  

Transfer Başarısı
Uluslararası öğrenciler, 2 yıllık eğitimlerini tamamladıktan sonra lisans diploması alabilmek için kalan iki yıl için 4
yıllık bir üniversiteye geçiş yaparlar. Öğrenciler Columbia University, Johns Hopkins University, UC Berkeley, UCLA,
Cornell University, University of Washington ve yüzlercesine kabul edilirler.

Transfer Kabul Garantisi (TAG) ve Akademik Hazırlık Programları (TAP)
4 yıllık bir koleje veya üniversiteye geçişinizi sağlama alın. Birlikte çalıştığımız üniversiteler arasında University of
California at Irvine and Santa Barbara; University of Washington, Tacoma; San Francisco State University; California
State University – Northridge; Seattle University; Washington State University ve daha pek çoğu başta yer alır.

Üç farklı konaklama seçeneği
Seattle Central’in mükemmel kampüs içi apartmanlarında, kampüs dışı apartmanlarında (çoğu sadece kampüsten
birkaç dakikalık uzaklıkta) veya Amerikalı bir aile yanında yaşayabilirsiniz.

Burslar
Seattle Central, uluslararası öğrencilere her yıl burs imkanları sağlamaktadır.

Hizmetler, imkanlar ve aktiviteler
Seattle Central, akademik danışmanlık, kişisel rehberlik, üniversite geçiş fuarları, seminerler, aktiviteler ve ücretsiz
özel dersler sunar. İmkanlar arasında kütüphane, bilgisayar laboratuvarı, 2 restoran, kafe ve kampüs içinde bir
aktivite merkezi/ jimnastik salonu yer alır. 60’tan fazla kulübüyle ve her yıl düzenlediği yüzlerce aktivitesi ile yeni
beceriler geliştirmek, okula uyum sağlamak, gönüllü işler yapmak ve eğlenmek kolay hale gelir.

Dört başlangıç tarihi ve kolay başvuru süreci
Öğrenciler, Güz, Kış, Bahar ve Yaz dönemlerinde eğitimlerine başlayabilirler. İster iki yıllık ister iki aylık eğitim
almayı planlıyor olun, başvurunuz birkaç gün içinde oldukça çabuk sonuçlanacaktır.

TOEFL’ınız yok mu? Problem değil!
Seattle Central, İngilizce dil yeterlilik durumunu ispatlamak üzere TOEFL, IELTS, SAT ve ACT puanlarını kabul
etmektedir. Herhangi puanı olmayan öğrenciler, Seattle Central’a geldiklerinde bir seviye tespit sınavına girebilirler.

