
Chào 
mừng
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100 1:18 
đại học và cao đẳng hệ 4 năm ở 48 

bang và Puerto Rico nơi sinh viên được 
liên thông trong năm vừa qua 411 

bằng cấp và 
giấy chứng nhận 

tỷ lệ giảng 
viên /sinh 

viên 

 

 
 

trau dồi kỹ 
năng nghề 

nghiệp 

 

 
 

thời khóa biểu 
linh hoạt 

 

 
 

tín chỉ trước 
khóa học

 

 
 

 

25+ quốc gia 
nơi quý vị có 
thể du học 160 

lần trong 12 năm qua, 
một giáo sư của MC đã 
được vinh danh là giáo 

sư của năm tại Maryland 
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quốc gia có sinh viên 
theo học tại trường 
chúng tôi, khiến Cao 
đẳng Montgomery trở 
thành trường cao đẳng 
cộng đồng có sự đa 
dạng văn hóa bậc nhất 
Maryland 

 
 

chương trình 
danh dự mang 
tính cạnh tranh 
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9 chương trình thể 
thao liên đại học—
nhiều chương trình 
được công nhận trên 
toàn quốc 



  các chương trình đặc biệt   
 
 
 

Bắt đầu học 
Cao đẳng 

Tín chỉ Trước Khóa học Thử thách Bản thân ngay trong Lớp học 

ngay ở Bậc Trung 
học 
Chương trình Tuyển sinh Kép của 
Cao đẳng Montgomery cho phép 
các học sinh trung học cơ sở và 
trung học phổ thông được tuyển 
chọn đăng ký học chương trình cấp 
tín chỉ bậc cao đẳng. 

Quý vị có thể nộp các tín chỉ này 
cho chương trình cấp bằng tại 
trường Cao đẳng Montgomery—
hoặc có thể chuyển các tín chỉ đó 
sang trường khác. Là sinh viên 
Chương trình Tuyển sinh Kép, quý 
vị có thể đăng ký học nhiều lớp khác 
nhau tại trường Cao đẳng này, miễn 
là quý vị đạt trình độ qua bài đánh 
giá và đáp ứng các điều kiện tiên 
quyết đối với mỗi khóa học. 

montgomerycollege.edu/dep 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quý vị có thể muốn theo đuổi con đường học vấn 
với tốc độ nhanh hơn.  Tại Cao đẳng Montgomery, 
quý vị có thể đẩy nhanh quá trình học tập bằng cách 
chứng minh rằng mình có kiến thức và kỹ năng phù 
hợp để theo học các lớp cao đẳng. Ví dụ về các 
cách để làm điều này là tham gia các kỳ thi quốc gia 
như Chương trình Tương đương Bậc Cao đẳng 
(CLEP), nhận tín chỉ cho các khóa học AP (Xếp lớp 
Nâng cao) hoặc tín chỉ từ các kỳ thi được tổ chức 
ngay tại trường Cao đẳng Montgomery.  Ngoài ra, 
nếu đã hoàn thành chương trình đào tạo do một 
công ty tài trợ, có lẽ quý vị sẽ muốn biết liệu Hội 
đồng Giáo dục Hoa kỳ (ACE) có đánh giá khóa đào 
tạo đó và đề xuất cấp tín chỉ cao đẳng hay không. 
Nhiều tín chỉ cao đẳng mà quý vị đã hoàn thành 
không có ngày “hết hạn”, vì vậy quý vị cũng có thể 
nộp các tín chỉ đó cho chương trình của mình. 

montgomerycollege.edu/priorlearning 
 

 

Nối liền Khoảng cách 
Giữa Trung học Phổ 
thông và Cao đẳng 
Chương trình Cầu nối Mùa hè FYE bao 
gồm khóa học một tín chỉ (Chương trình 
trải nghiệm Dành cho Sinh viên Năm 
nhất: STSU 100) cho phép quý vị trải 
nghiệm môi trường cao đẳng trước khi 
bước vào học kỳ mùa thu. Quý vị nên 
tham dự khóa học này tại trường mình 
dự định theo học. Quý vị cũng nên cam 
kết đăng ký theo học tại Cao đẳng 
Montgomery cho học kỳ mùa thu ngay 
sau Chương trình trải nghiệm Dành cho 
Sinh viên Năm nhất. 

montgomerycollege.edu/fye 

Chương trình Danh dự 
• Renaissance Scholars là chương trình 

danh dự cho các học sinh được tuyển 
chọn cung cấp chương trình giảng dạy 
nghiêm ngặt, hỗ trợ học bổng, tư vấn 
đặc biệt và cơ hội thuyết trình tại các hội 
nghị cũng như cơ hội nhận được tín chỉ 
cao đẳng cho trải nghiệm học tập/hành 
trình mùa hè. 

• Mỗi năm, Montgomery Scholars thu 
nhận 25 sinh viên tốt nghiệp trung học 
phổ thông có thành tích xuất sắc. 
Chương trình học cam go này kết hợp 
một chương trình nghiêm ngặt gồm các 
khóa học danh dự, tư vấn đặc biệt và đề 
án nghiên cứu đầu khóa danh dự. 

• Chương trình Danh dự của Học viện 
Doanh nhân Macklin (MBI) mang lại cho 
sinh viên cơ hội học tập và thực tập dựa 
trên trải nghiệm thông qua các khóa học 
kinh tế, thống kê và các khóa học kinh 
doanh chủ chốt khác cho phép sinh viên 
xây dựng mối quan hệ với giảng viên và 
các giám đốc điều hành doanh nghiệp 
địa phương. 

Scholars Circle dành cho sinh viên các 
lớp danh dự tư vấn về học tập và học 
bổng cho sinh viên, tạo cơ hội thuyết trình 
tại các hội nghị và ghi vào bảng điểm 
Chương trình Danh dự với 15 tín chỉ 
danh dự. 

montgomerycollege.edu/honors 

Các chương trình Đặc biệt 
Cao đẳng Montgomery có nhiều chương 
trình đặc biệt được thiết kế nhằm nâng 
cao trải nghiệm học tập đồng thời giúp quý 
vị chuẩn bị tốt hơn để lấy bằng cử nhân. 

• Đạt được Thành công và Thành 
tích Xuất sắc tại Đại học (ACES) 

• Chương trình Tiếng Anh Mỹ 

• Combat2College 

• Nhà giáo dục Nhạy bén với Môi trường 
văn hóa để Giảng dạy Xuất sắc 
(CREATE) 

• Dịch vụ Hỗ trợ Sinh viên khuyết tật 

• Viện Nhân văn Quốc tế 

• Chương trình Phát triển Tài năng Khoa 
học,  Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học 
cho Sinh viên Đại học và Liên thông (GT 
STEP) 

• Viện Giáo dục Kỹ thuật Gudelsky 

• Viện Khoa học Y tế 

• Chương trình Doanh nhân Hillman 

• Chương trình Giáo dục Quốc tế 
và Du Học 

• Viện Nhân văn Paul Peck 

• Phi Theta Kappa 

• Trường Thiết kế Mỹ thuật 
 
montgomerycollege.edu/specialprograms 



liên thông đến bất kỳ trường nào dịch vụ cho sinh viên 
 

Liên thông Trong khu 
vực 
Quý vị có thể học năm ba và năm cuối tại 
các trường Đại học ở Shady Grove. Chín 
trường công tại Maryland cung cấp các 
chương trình thông dụng và nổi tiếng ngay 
tại Shady Grove Road ở Rockville, 
Maryland. 

shadygrove.umd.edu 
 

MC cũng liên kết với các tổ chức liên 
thông lớn nhất—UMD, UMUC, UMBC, 
Towson, Salisbury, Đại học Baltimore và 
UMES— để giúp sinh viên dễ dàng học 
liên thông. Điều này có thể bao gồm 
giảm học phí, tuyển sinh kép, liên thông 
trực tiếp, tư vấn trước khi liên thông và 
nhiều ưu đãi khác. 
Để biết danh sách các tổ chức liên kết 
này, tất cả thỏa thuận liên thông, thông 
tin về cách chuẩn bị để liên thông và 
thông tin khác, hãy truy cập: 

montgomerycollege.edu/transfer 
 

 
Sinh viên của chúng tôi 
liên thông đến các trường 
dưới đây—và nhiều 
trường khác: 
Đại học American 

Đại học Boston  

Đại học Bowie State  

Đại học Catholic  

Đại học Cornell  

Cao đẳng Dickinson 

Đại học Drexel 

Đại học Frostburg State  

Đại học George Mason 

Đại học Georgetown  

Đại học Hampton  

Cao đẳng Hood 

Đại học Howard  
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Đại học Johns Hopkins  

Đại học Morgan State  

Mount Holyoke College 

Đại học Pennsylvania State  

Đại học Salisbury  

Đại học St. John’s 
Cao đẳng St. Mary’s, Maryland 

Cao đẳng Smith 

Đại học Temple  

Đại học Towson  

Đại học Baltimore 

Đại học Maryland, Hạt Baltimore 

Đại học Maryland, College Park 

Đại học Maryland Eastern Shore 

Cao đẳng Đại học - Đại học Maryland 

Đại học Michigan 

Đại học North Carolina, Chapel Hill 

Đại học Southern California 

Đại học Virginia 

Đại học Washington Adventist  

Đại học West Virginia  

Sinh viên là người 
Trưởng thành 
Dù muốn bắt đầu học cao đẳng, hoàn 
thành bằng cấp hay thay đổi công việc, 
quý vị đều có thể cùng học với hàng 
ngàn học viên là người trưởng thành—
từ 25 đến 95 tuổi—tại một trong các học 
khu của chúng tôi. Chúng tôi có các lớp 
học ban ngày, buổi tối, trực tuyến, cuối 
tuần và cấp tốc để phù hợp với cuộc 
sống bận rộn của quý vị. Chúng tôi cung 
cấp các buổi tư vấn hướng dẫn dành 
cho học viên là người trưởng thành, các 
trung tâm phụ đạo và các buổi định 
hướng đặc biệt. 

montgomerycollege.edu/adultlearner 
 

 

Sinh viên là Cựu 
chiến binh và Quân 
nhân Tại ngũ/Xuất 
ngũ 
Chương trình Combat2College (C2C) 
của chúng tôi mang đến cơ hội học tập 
và xã hội cũng như dịch vụ hỗ trợ cho 
cựu chiến binh và quân nhân tại ngũ/ 
xuất ngũ. C2C cung cấp tư vấn giáo 
dục, các hoạt động và sự kiện, cũng như 
giới thiệu/điều phối với Bộ Cựu chiến 
binh Hoa kỳ. 

montgomerycollege.edu/combat2college 

Sinh viên Khuyết tật 
Trường Cao đẳng sẽ cung cấp nơi cư 
trú, khả năng tiếp cận cơ sở vật chất, 
chương trình, hoạt động và dịch vụ 
cho sinh viên khuyết tật hội đủ điều 
kiện. Chúng tôi cung cấp các dịch vụ 
này phù hợp với các điều khoản của 
Đạo luật Người Mỹ Khuyết tật năm 
1990 và Phần 504 của Đạo luật Phục 
hồi chức năng năm 1973. 

montgomerycollege.edu/dss 
 

 

Dịch vụ Việc làm, 
Thực tập và Nghề 
nghiệp 
Văn phòng Dịch vụ Nghề nghiệp tại 
MC (Cao đẳng Montgomery) cung cấp 
dịch vụ đa dạng cho sinh viên và cựu 
sinh viên để hỗ trợ họ trong quá trình 
lập kế hoạch nghề nghiệp. Các dịch vụ 
này bao gồm khả năng tiếp cận thông 
tin tìm hiểu về nghề nghiệp, cơ hội trải 
nghiệm thực tế và hỗ trợ trong quá 
trình tìm việc làm. Nhân viên của 
chúng tôi sẽ phối hợp với quý vị để 
cập nhật sơ yếu lý lịch của quý vị, 
chuẩn bị cho các buổi phỏng vấn và 
giúp quý vị tìm chỗ thực tập hoặc cơ 
hội việc làm mà quý vị đang tìm kiếm. 

montgomerycollege.edu/careerservices 



 
 
 

  đời sống sinh viên   
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Hãy Tích cực Tham gia 
Quý vị có thể tham gia các câu lạc bộ, 
nhóm, tổ chức nghề nghiệp và hội 
đồng sinh viên, báo chí và tạp chí văn 
học, đài phát thanh và nhóm nghệ 
thuật biểu diễn. Những nhóm này 
mang lại cơ hội phát triển kỹ năng lãnh 
đạo và làm tình nguyện—giúp tạo dấu 
ấn cho sơ yếu lý lịch của quý vị. Dưới 
đây là một vài ví dụ trong số hơn 100 
câu lạc bộ của chúng tôi: 

• Hội Sinh viên Gốc Phi 

• Công dân Tiêu biểu 

• Câu lạc bộ Phản biện 

• Free2B (Liên minh Người Đồng tính/Dị tính) 

• Câu lạc bộ Game thủ 

• Liên đoàn Sinh viên Gốc La-tinh 

• Tổ chức Văn hóa Ả-rập 

• Hiệp hội Xây dựng Sinh viên 

• Tổ chức Sinh viên Thượng viện 

• Phụ nữ với Khoa học Kỹ thuật và 
Công nghệ 

montgomerycollege.edu/studentlife 



 
 
 

  thể thao   
 
 
 

Sống với Thể thao 
Các chương trình thể thao dành cho 
nam và nữ của chúng tôi có các đội 
nhóm được công nhận trong khu vực 
và trên toàn quốc, cùng với câu lạc bộ, 
các môn thể thao mang tính giải trí cấp 
trường, kể cả bộ môn hoạt náo viên cổ 
động. 

Là thành viên của Hiệp hội Thể thao 
Cao đẳng Quốc gia (NJCAA) và 
Hiệp hội Thể thao Cao đẳng của 
Maryland (MDJUCO), các đội của 
chúng tôi thi đấu với các đội đến từ 
cao đẳng Maryland và cao đẳng hệ 
2 năm East Coast cũng như các đội 
thuộc các trường khác ở các môn 
thể thao Nhóm III (không dành học 
bổng). MC có 9 đội tham gia các 
môn thể thao liên trường đại học và 
một đội hoạt náo viên cổ động hỗn 
hợp không thi đấu. 

Thể thao Nữ 
• Bóng rổ 
• Điền kinh ngoài trời 
• Bóng đá 
• Bóng mềm 
• Bóng chuyền 

Thể thao Nam 
• Bóng chày 
• Bóng rổ 
• Điền kinh ngoài trời 
• Bóng đá 

 
montgomerycollege.edu/athletics 
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  hỗ trợ tài chính   
 
 
 

Hướng dẫn Xin 
Hỗ trợ Tài chính 
Đừng để việc thiếu kinh phí ngăn cản 
quý vị đến với Cao đẳng Montgomery. 
Năm ngoái chúng tôi đã trao 72,7 triệu 
USD để hỗ trợ tài chính cho 18.628 
sinh viên. 
Cao đẳng Montgomery cung cấp nhiều 
nguồn lực hỗ trợ tài chính khác nhau để 
giúp quý vị thanh toán học phí. 

 
Trợ cấp—Hỗ trợ (miễn học phí) dựa 
trên nhu cầu tài chính được chứng 
minh 

 
Học bổng—Hỗ trợ dưới dạng dựa trên 
thành tích hoặc năng lực học tập được 
chứng minh 

 
Việc làm cho sinh viên—một công 
việc trong hoặc ngoài trường trả 
lương mỗi hai tuần để trang trải 
các chi phí liên quan đến việc học 
tập 

 
Cho vay—hỗ trợ từ chính phủ liên bang 
hoặc ngân hàng không cần hoàn trả 
cho tới khi học xong cao đẳng 

Các ngày Hỗ trợ 
Tài chính Quan 
trọng cần Nhớ 
Để biết thêm thông tin về việc 
Nộp đơn Miễn phí xin Hỗ trợ Sinh 
viên Liên bang (FAFSA), hãy truy 
cậpfafsa.ed.gov 

Ngày 1 tháng 10 
Ngày bắt đầu Nộp đơn Miễn phí xin 
Hỗ trợ Sinh viên Liên bang (FAFSA) 
cho năm học kế tiếp 

Ngày 1 Tháng 3 
Hạn nộp ưu tiên cho mùa thu tại Văn 
phòng Hỗ trợ Tài chính Tiểu bang 
Maryland  

Ngày 1 Tháng 3 
Hạn nộp ưu tiên xin hỗ trợ cho mùa thu tại MC 

Ngày 31 Tháng 7 
Hạn nộp ưu tiên cho mùa thu để nộp 
đơn xin cấp Học bổng Quỹ MC  

Ngày 1 Tháng 11 
Hạn nộp ưu tiên xin hỗ trợ cho mùa 
xuân tại MC, nếu quý vị chưa nộp 
vào mùa thu 

Ngày 31 Tháng 12 
Hạn nộp ưu tiên cho mùa xuân để nộp 
đơn xin cấp Học bổng Quỹ MC 

montgomerycollege.edu/finaid 
 
 
 

 
 

 
 
 

Cao đẳng Montgomery  |  17 

đội ngũ giảng viên đạt nhiều giải thưởng 
Đội ngũ giáo sư của chúng tôi, tất cả đều có bằng cấp chuyên môn nâng cao luôn 
sẵn sàng giảng dạy, hướng dẫn và hỗ trợ quý vị. Giảng viên của chúng tôi mang 
trải nghiệm thế giới thực vào lớp học—và tập trung vào công việc giảng dạy hơn 
là nghiên cứu. Trên thực tế, 9 trong số 12 Giáo sư của Năm tại bang Maryland 
trong năm ngoái là giảng viên của MC. 



  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tiết kiệm Học phí 
Cao đẳng 
Nếu là cư dân của Hạt 
Montgomery, học phí tại MC của 
quý vị chỉ bằng phân nửa so với 
tại các trường đại học và cao đẳng 
công hệ 4 năm. 

 

 

 

4.902 USD* 
Cao đẳng Montgomery 

(học phí đối với sinh 
viên trong hạt) 

 
   

 
 

 

8.849 USD 
Các trường công 

hệ 4 năm tại 
Maryland (học phí 
đối với sinh viên 
trong tiểu bang) 

 

   

 
 

 
 

36.686 USD 
Các trường tư 
hệ 4 năm tại 

Maryland 
 
 

(*dựa trên số lượng trung bình 30 tín 
chỉ một năm cho sinh viên chính quy, 

2015-2016) 
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cơ sở vật chất hiện đại 
Phòng học, xưởng thực tập và phòng thí nghiệm đa truyền 
thông của chúng tôi được trang bị tương đương hoặc thậm chí 
tốt hơn nhiều trường hệ 4 năm. 



  các bước ghi danh   
 
 
 

Nộp đơn dự tuyển. 
montgomerycollege.edu/apply 

Kết nối với tài khoản MyMC của quý vị để điền Bảng câu hỏi Tư vấn và lên lịch 
hẹn thông qua Starfish để gặp nhà tư vấn. 

Tìm hiểu các lựa chọn hỗ trợ tài chính và học bổng. 
montgomerycollege.edu/finaid 

 
Nộp kết quả thi SAT, ACT hoặc TOEFL hoặc làm bài thi ACCUPLACER 
hoặc ESL ACCUPLACER của MC. montgomerycollege.edu/accuplacer 

Hoàn tất Chương trình Định hướng Giáo dục Montgomery (MAP) tại 
trường hoặc trực tuyến (eMAP). Sinh viên không phải là người nói tiếng 
Anh sẽ tham dự IMAP. 

montgomerycollege.edu/academic_orientation 

Hoàn tất chương trình Định hướng Tân Sinh viên (NSO) tại trường hoặc 
trực tuyến. 
montgomerycollege.edu/orientation 

Kết nối với tài khoản MyMC của quý vị để nộp mọi mẫu đơn xin hỗ trợ tài chính. 
 

Nộp mẫu đơn theo Đạo luật Ước mơ Maryland (đối với sinh viên đủ tiêu chuẩn). 
montgomerycollege.edu/marylanddream 

Liên hệ với Dịch vụ Hỗ trợ Người khuyết tật (nếu là sinh viên khuyết tật). 
montgomerycollege.edu/dss 

 
Đăng ký các lớp học đúng hạn (cân nhắc Khóa học trải nghiệm 
Dành cho Sinh viên Năm nhất: STSU 100 hoặc STSU 101). 
montgomerycollege.edu/register 

Thanh toán học phí. 
montgomerycollege.edu/payment 

 

Mua giáo trình bắt buộc, nhận thẻ Sinh viên và thẻ đỗ xe. 
 

 

20  |  montgomerycollege.edu Cao đẳng Montgomery  |  
 



tham quan Cao đẳng Montgomery 
 

Để Biết thêm Thông tin 
Hãy truy cập Future Students tại địa chỉ 
montgomerycollege.edu/futurestudents để liên hệ với nhân viên 
tuyển sinh, tìm hiểu các sự kiện và yêu cầu thêm thông tin.

Trung tâm Tiếp đón 

Hãy đến Trung tâm Tiếp đón của chúng tôi (tọa lạc trong mỗi học khu) để 
được giải đáp mọi thắc mắc về Cao đẳng Montgomery. Tìm hiểu thông tin 
tuyển sinh và quy trình hỗ trợ tài chính; kiểm tra xếp lớp, dịch vụ tư vấn và 
hỗ trợ sinh viên cũng như nhiều thông tin khác. Nếu muốn kết hợp việc 
tham quan Trung tâm Tiếp đón với tham quan học khu, vui lòng truy cập 
montgomerycollege.edu/tours.  montgomerycollege.edu/welcomecenter 

 
 

Trung tâm Kết nối Cộng đồng 
Nếu thuận tiện hơn cho quý vị, hãy ghé thăm một trong các trung tâm Kết nối 
Cộng đồng của chúng tôi (tọa lạc tại Thư viện Gaithersburg và Trung tâm Dịch 
vụ Vùng của Hạt East). Quý vị sẽ không chỉ được giải đáp nhiều thắc mắc mà 
còn có thể tham gia các lớp học phi tín chỉ tại các trung tâm này. 
montgomerycollege.edu/communityengagement 

 
 

Trung tâm Cơ hội Học tập (EOC) 
Nếu là người trưởng thành hội đủ điều kiện và muốn đăng ký học hoặc tiếp tục học 
đại học, Trung tâm Cơ hội Học tập của chúng tôi sẽ trợ giúp quý vị. 
EOC cung cấp thông tin và hỗ trợ tư vấn về tuyển sinh vào cao đẳng. 
montgomerycollege.edu/eoc 

 
 

Quý vị có thể gọi cho Trung tâm Hỗ trợ thông tin của Cao đẳng Montgomery 
theo số 240-564-5000 và yêu cầu thông dịch viên, nếu cần. 
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1240-567-5000 
Para español, presione el 2 (có 

sẵn thông dịch viên cho các ngôn ngữ 
khác) 

 
Ba địa điểm thuận lợi: 
Học khu Germantown 

Học khu Rockville 
Học khu Takoma Park/Silver Spring 

 
Để biết thông tin về 

Trung tâm Giáo dục Thường xuyên và Phát triển Nhân 
lực: 

montgomerycollege.edu/wdce 
montgomerycollege.edu/adultlearner 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Cao đẳng Montgomery là một tổ chức giáo dục cam kết tạo cơ hội công bằng. 
Ấn phẩm của Văn phòng Truyền thông 02/2017 
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