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Kỳ nhập học mùa xuân 2017 đã chính thức bắt đầu!!! Chúng tôi sẽ nhận hồ sơ đăng ký cho học
kỳ mùa xuân 2017 kể từ ngày 01/09/2016.
Những công dân nước ngoài đến Mỹ bằng visa thăm thân (Visitor visa) phải thay đổi tình trạng
visa của họ thành visa du học (F-1 visa) để được xem xét nhập học tại Bakersfield College. Visa
B1/B2 của bạn phải còn hiệu lực trong thời gian đánh giá hồ sơ nhập học của bạn.
Cần phải cung cấp những bằng chứng cho rằng thành tích học tập đạt được tương đương với bậc
giáo dục trung học phổ thông của Mỹ.
Những sinh viên nước ngoài cần phải chứng minh rằng họ có đủ trình độ tiếng Anh cần thiết để
tiếp thu bài giảng và theo kịp sự hướng dẫn ở bậc cao đẳng.
Những sinh viên nước ngoài theo học tại một trường cao đẳng ở Mỹ cần phải trình bày quá trình
học tập phù hợp.
Các sinh viên nước ngoài cần phải tham gia vào kỳ kiểm tra đánh giá, buổi định hướng, và tư vấn
trước khi đăng ký môn học
Tất cả sinh viên sẽ được đưa vào các khóa học dựa trên điểm đánh giá về Toán và Tiếng Anh của
họ.
Những sinh viên quốc tế (F-1 students) phải cung cấp bằng chứng cho rằng họ có để khả năng tài
chính để thanh toán tất cả các chi phí trong suốt thời gian theo học tại trường. Các khoản chi phí
này thì tương đương khoảng 15.000 đô la Mỹ cho một năm học, bao gồm chi phí nhà ở và sinh
hoạt, sách vở và các loại dụng cụ học tập khác.
Các sinh viên quốc tế phải đảm bảo việc theo học toàn thời gian tại trường và không được đi làm.
Mọi sinh viên sẽ được yêu cầu đăng ký ít nhất là 12 tín chỉ (toàn thời gian) cho một học kỳ. Bất
cứ sinh viên nào cũng được mong đợi để hoàn thành bậc học cao đẳng của họ đúng thời hạn.
Những sinh viên được chấp thuận theo học tại trường sẽ nhận mẫu đơn I20 và lên kế hoạch đến
Bakersfield trước khi các lớp học bắt đầu khoảng 30 ngày để hoàn tất việc kiểm tra đánh giá và
tham gia vào buổi định hướng cũng như tìm một nơi ở phù hợp.
Mọi sinh viên phải tự sắp xếp chỗ ở của mình. Trường không có ký túc xá. Vui lòng tham khảo
các trang về nhà ở để có thêm thông tin
Tất cả sinh viên quốc tế (F-1 students) được yêu cầu tham dự buổi định hướng dành cho sinh viên
quốc tế (F-1 Orientation) trước ngày bắt đầu học kỳ một tuần.

Bakersfield College có quyền thay đổi chương trình, học phí và lệ phí, yêu cầu nhập học và tốt
nghiệp, lịch trình và các chính sách khác cũng như các quy trình và quy định mà không cần thông
báo trước.

