HỌC TẬP TẠI HOA KỲ
• Xếp thứ 17 trong số các trường Cao đẳng Cộng đồng
tốt nhất Hoa Kỳ
• Có nhà ở trong khuôn viên trường
• Mức học phí hợp lý: $10.517 USD mỗi năm học
• Kết nối trực tiếp với Đại học Central Florida
• FUSE với Đại học Nam Florida
• Các bằng liên kết chuyển tiếp đại học 2+2
• Tỷ lệ học sinh và giảng viên 20:1
• Được cung cấp khóa học tiếng Anh học thuật ESL/EAP
• Không yêu cầu TOEFL, IELTS, ACT hay SAT

HÃY ĐẾN FLORIDA
CF.edu/international
3001 S.W. College Road, Bryant Student Union, Room 202, Ocala, FL 34474-4415
Điện thoại +1-352-873-5800 | International@cf.edu

LỘ TRÌNH HỌC TẬP TẠI CF
Tổng chi phí dự tính
Học phí $10.517 | Chi phí sinh hoạt $7.664 | Chi phí sách và thư viện $1.132 | Chi phí cá nhân/Chi phí khác $1.350
Tổng cộng $20.663 USD

Lộ trình liên kết đại học chuyển tiếp
Quảng cáo

Giáo dục

Điều dưỡng

Nông nghiệp

Kỹ thuật

Ngành dược

Y tế phụ trợ

Tiếng Anh

Triết học

Chăn nuôi - thú y

Nghiên cứu môi trường

Vật lý trị liệu

Kiến trúc

Ngoại ngữ

Vật lý

Nghệ thuật

Lâm nghiệp

Khoa học chính trị học

Sinh học

Lịch sử

Tâm lý

Xây dựng công trình

Dịch vụ con người

Quan hệ công chúng

Quản trị kinh doanh

Nhân văn

Nghiên cứu tôn giáo

Hóa học

Thiết kế nội thất

Nghiên cứu xã hội

Khoa học gia đình và người
tiêu dùng

Nghệ thuật tự do

Phúc lợi xã hội

Nha khoa

Khoa học thư viện

Xã hội học

Truyền thông đại chúng

Âm ngữ

Toán học

Thống kê

Công nghệ y tế

Khoa học thú y

Khoa học máy tính
Tư pháp hình sự
Truyền thông kỹ thuật số kịch
Nghệ thuật
Kinh tế

Dược phẩm
Âm nhạc

Chương trình khoa học liên kết
Công nghệ kế toán
Quản lý kinh doanh nông
nghiệp

Công nghệ truyền thông kỹ
thuật số

Quản trị văn phòng y tế

Giáo dục mầm non

Ngành trợ lý luật học

Quản trị kinh doanh

Dịch vụ y tế khẩn cấp

Công nghệ thông tin máy tính

Công nghệ kỹ thuật

Công nghệ tư pháp hình sự

Nghiên cứu về ngựa

Hỗ trợ nha khoa

Công nghệ thông tin sức khỏe

Quản trị văn phòng
Trợ lý vật lý trị liệu
Chụp X-quang
Quản trị chuỗi cung ứng

Chương trình cử nhân
Cử nhân khoa học ứng dụng
trong kinh doanh và quản lý
tổ chức
Nghiên cứu quản lý
kinh doanh nông nghiệp về
ngựa
Hệ thống quản lý
Thông tin
Quản lý chăm sóc sức khỏe

Quản lý an toàn công cộng
Logistics và chuỗi cung ứng
Quản lý
Cử nhân khoa học giáo dục
mầm non
Điều dưỡng được đăng ký
tới Cử nhân khoa học điều
dưỡng

YÊU CẦU
• Nộp hồ sơ trực tuyến
(có tại www.CF.edu/Apply)
• Bằng trung học và Bảng điểm
–– Joseph Silny & Associates, www.jsilny.org
–– World Education Services, www.wes.org
• Chứng từ tài chính
(có tại www.CF.edu/International/Forms)
• Hộ chiếu

Để xem danh sách hiện tại, vui
lòng truy cập CF.edu/Programs.

Trường Cao đằng Central Florida không phân biệt đối xử với bất kỳ người nào vì chủng tộc, màu da, tôn giáo, dân tộc, giới tính, tình trạng mang thai, tuổi tác, tình trạng hôn nhân,
nguồn gốc quốc gia, thông tin di truyền hoặc tình trạng khuyết tật trong các chương trình, hoạt động và tình trạng nghề nghiệp. Mọi thắc mắc về chính sách không phân biệt đối
xử, xin liên hệ với Cán bộ Bình đẳng, Ocala Campus, Ewers Century Center, Room 201C, 3001 S.W. College Road, 352-854-2322, ext. 1437, or smithc@cf.edu.
College of Central Florida does not discriminate against any person on the basis of race, color, ethnicity, religion, gender, pregnancy, age, marital status, national origin, genetic information or disability status in its
programs, activities and employment. For inquiries regarding nondiscrimination policies contact Equity Officer, Ocala Campus, Ewers Century Center, Room 201C, 3001 S.W. College Road, 352-854-2322, ext. 1437, or
smithc@cf.edu.

