Tổng quan trường East Los Angeles College:
Truờng cao đẳng cộng đồng East Los Angeles là đơn vị đào tạo chương trình học vấn có
chất luợng giáo dục cao trong một môi truờng học tập lý tưởng của thành phố Los Angeles. Vị trí
địa lý thuận lợi của ELAC nằm ngay trung tâm của cộng đồng thành phố Monterey Park. Từ năm
1945 cho đến nay, trường ELAC đã và đang đón nhận hơn 28,000 sinh viên quốc tế của nhiều
nước với nền đa văn hóa khác nhau trên toàn thế giới. Hiện tại, số lượng du học sinh quốc tế đến
từ trên 25 quốc gia trên thế giới đang ghi danh học tại ELAC có tổng cộng hơn 700 sinh viên. Hệ
thống giáo dục của ELAC tính theo từng mỗi học kỳ. Mỗi một năm học bao gồm có hai học kỳ
chính, mùa xuân và mùa thu - bắt buộc cho mỗi du học sinh, ngoài ra mùa hè và mùa đông là 2
học kỳ tự chọn (sinh viên không yêu cầu phải đi học). Những sinh viên quốc tế của truờng ELAC
đã hoàn thành chương trình 2 năm tại đại cương và đang chuyển tiếp đến các truờng đại học có
uy tín trên toàn nuớc Mỹ, như University of Southern California và các truờng dân lập hàng đầu
bao gồm UCLA, Berkeley và các truờng đại học hàng đầu khác. Ngoài những việc chuyển tiếp
đại học, ELAC có cung cấp các văn bằng tốt nghiệp cao đẳng Nghệ Thuật/Khoa Học (AA/AS)
như các chứng chỉ cho từng sinh viên khi hoàn tất chương trình học tại ELAC.
Hệ thống đào tạo của trường East Los Angeles College (ELAC) có thể cung cấp những
văn bằng tốt nghiệp trong nhiều ngành học khác nhau, cũng như các lớp tín chỉ có thể chuyển
tiếp lên đại học. Mục tiêu cơ bản của truờng ELAC là cung cấp kiến thức hai năm đầu của hệ
thống đại học 4 năm tại Mỹ. Và đó cũng là mục tiêu của truờng trong việc chuyển giao phần lớn
sinh viên để tiếp tục hoàn thành 2 năm cuối đại học tại University of California (UC), the
California State University (CSU) hoặc các truờng đại học dân lập khác. Về liên thông, ELAC có
mối quan hệ chuyển giao với nhiều đại học uy tín trên toàn nước Mỹ bao gồm Đại học Berkerly,
đại học UCLA và USC.
Vị trí thuận lợi của ELAC nằm trong khu vực yên tĩnh và đa sắc tộc thành phố Monterey
Park, nằm gần trung tâm thương mại thành phố lớn Los Angeles, những bãi biển của vùng nam
California, những ngọn núi tuyết bao quanh và nhiều văn hóa vui chơi giải trí hấp dẫn. Những
nhà hàng Á, Âu, Việt, những tiệm thức ăn nhanh, tiệm café giải trí và địa điểm mua sắm nằm
gần với khuôn viên trường (sinh viên chỉ cần đi bộ). Vùng nam California nổi tiếng với khí hậu
ôn hòa quanh năm. Nhiệt độ trung bình của mùa hè vào khoảng 30 độ C và mùa đông khoảng 21
độ C.
Elac cung cấp miễn phí dịch vụ hỗ trợ toàn diện cho du học sinh bao gồm: dạy kèm, tư
vấn, giới thiệu nhà ở và việc làm trong khuôn viên trường cho những học sinh nào có cơ hội làm
việc tại trường (Campus employment opportunities). Câu lạc bộ sinh viên quốc tế (International
Student Club) và câu lạc bộ sinh viên Việt Nam (Vietnamese Club)của Elac với các hoạt động
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hàng tháng về văn hóa Mỹ và các họat động cuối tuần đi biển, leo núi, hoặc đến công viên giải trí
cho những sinh viên quốc tế. Để biết thêm thông tin chi tiết về câu lạc bộ xin vui lòng liên lạc:
Trường luôn hỗ trợ cho các du học sinh tham gia vào đội tuyển thể thao nam và nữ. . Đặt
biệt, tất cả sinh viên đều có đủ cơ hội tham gia hàng trăm học bổng và chuyển tiếp lên đại học
dựa trên thành tích đạt được tại ELAC

I.

Những thủ tục nhập học của du học sinh quốc tế dựa theo những yêu cầu duới đây:

1. Đơn xin nhập học của sinh viên quốc tế
2. ( http://www.elac.edu/departments/international/forms/application%20form1.pdf )
Tất cả sinh viên cần phải điền chính xác và đầy đủ thông tin cá nhân ở mục 1
trong đơn xin nhập học, kể cả địa chỉ nhà, email, điện thoại để trường tiện liên lạc
3. Hình chụp hiện tại của sinh viên có kíck cỡ 5x5 như hình hộ chiếu.
4. TOEFL tối thiểu 450 điểm hoặc cao hơn, hoặc IELTS 5 điểm hoặc cao hơn-mã số
ELAC là 4296, hoặc IBT 45 hoặc cao hơn, hoặc iTEP 3.5 hoặc cao hơn
5. Học bạ của 3 năm học gần đây nhất và giấy chứng nhận.
6. Đơn bảo trợ (mục 2 trong đơn xin nhập học). Nhà tài trợ/người sẽ hỗ trợ tài chính
trong sinh viên khi học tập và sinh hoạt ở Hoa Kỳ.
7. Giấy chứng nhận tài chính từ ngân hàng, và phải có ít nhất 18.000 USD trong tai
khoản từ ngân hàng.
8. Lệ phí đăng ký 35 đô la Mỹ cho mỗi sinh viên (không hoàn trả lại). Có thể thanh toán
bằng tiền mặt, chi phiếu (check), ngân phiếu (money order), hoặc thẻ tín dụng (credit
card).
9. Sinh viên dưới 18 tuổi phải điền bản xác nhận của người giám hộ (trên 21 tuổi và
đang sinh sống tại Mỹ).
( http://www.elac.edu/departments/international/forms/ELAC_GUARDIAN_STA
TEMENT.pdf )
Tất cả các tài liệu phải là một bản sao gốc hoặc bản sao có xác nhận, và tất cả các tài liệu
phải được dịch sang tiếng Anh
II.
Những yêu cầu nhập học đối với sinh viên đang học tại Mỹ và muốn chuyển đến
ELAC:
1. Bản sao của hộ chiếu (passport), I-94, thị thực Mỹ (US visa).
2. Bản sao I-20 của tất cả các trường đã và đang theo học từ lúc đến Mỹ.
3. Sinh viên cần hoàn thành đơn xác nhận tình trạng chuyển tiếp tới ELAC (Transfer Status
Verification).
4. Gởi bảng điểm gốc (Official Transcript) từ tất cả các trường đã và đang theo học (cao
đẳng,đại học và trung học trước đây)
** Hồ sơ hoàn tất được nộp đến East Los Angeles College bằng bưu điện hoặc sinh viên có
thể trực tiếp đến văn phòng.
** Địa chỉ: East Los Angeles College
International Student Office
1301 Avenida Cesar Chavez
Monterey Park, CA 91754-6099 USA
Hạn chót nộp đơn:
Học kỳ(semester)

Ngoài nước Mỹ

Trong nước Mỹ

Mùa Xuân(Spring)

Ngày 15 Tháng 11

Ngày 02 tháng 01

Tháng bắt đầu nhập
học
đầu tháng 2

Mùa Thu(Fall)

Ngày 1 tháng 07

Ngày 01 tháng 08

cuối tháng 8

III. Thư thông báo nhập học từ trường
1. Sinh viên mới sẽ nhận một thư chấp nhận nhập học(congratulation letter) và I-20.
2. Sinh viên chuyển trường sẽ nhận thư chấp nhận tạm thời (provisional acceptance letter)
và đơn thông báo chuyển trường (notice of intent to transfer form) – sinh viên sẽ điền
phần trên tờ đơn, phần dưới sẽ được nộp cùng với đơn chấp nhận cho trường cũ (cao
đẳng/đại học/trường ngôn ngữ/trung học) để hoàn thành.
3. Sinh viên đang ở ngoài nước Mỹ nên liên lạc với lãnh sự/đại sứ quán tại địa phương để
sắp xếp tiến hành xin thị thực du học (F1 visa)

IV.

Trình diện đến East Los Angeles Collge
-

Sinh viên nên cố gắng đến trước 3 tuần kể từ ngày nhập học để chuẩn bị cho nhà ở và
phương tiện đi lại.

* Ước tính chi phí học tập tại ELAC
Học phí cho du học sinh
(212 đô la Mỹ 1 tín chỉ * 12 tín chỉ 1 học kỳ * 2 học kỳ) $5,088.00
Lệ phí tuyển sinh
(46 đô la Mỹ 1 tín chỉ * 12 tín chỉ * 2 học kỳ) $1,104.00
Phí hệ thống quản lý sinh viên (sevis fee)
(25 đô la Mỹ 1 học kỳ * 2 học kỳ)
$50.00
Phí sức khỏe của ELAC
(11 đô la Mỹ 1 học kỳ * 2 học kỳ)
$22.00
Phí công đoàn sinh viên
(7 đô la Mỹ 1 học kỳ * 2 hoc kỳ)
$14.00
Sinh hoạt
(Phí ăn ở + chi phí sinh hoạt) $9,882.00
Bảo hiểm y tế (bắt buộc) và sách vở
(9 tháng) $1,840.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tổng cộng 1 năm
(12 tháng ) $18,000.00
*Tất cả các chi phí có thể thay đổi*
*Xin lưu ý: đăng ký học mùa hè hay mùa đông tùy sự lựa chọn của sinh viên (không bắt buộc)
Tổng chi phí cho học kỳ mùa hè và mùa đông
(dự đoán học phí và phí sinh họat) $4,500.00
Chương trình du học sinh – thông tin liên lạc: elac_iso@elac.edu
Điện thoại: 1-323-265-8796. Fax: 1-323-260-8192
_____________________________________________________________________________

