
5 Lí do bạn nên đến học ở Cañada College 
 

 Một môi trường học đa nhân cách, xoay quanh học 
sinh 

 Dễ dàng chuyển đến những trường top như UCLA 
và UC Berkeley 

 Học bổng cho sinh viên mới và sinh viên đang học 
 Cơ hội để thực tập trong những công ty lớn trong 

khu vực vịnh San Francisco 
 Lấy bằng Associate Degree trong 2-3 năm dưới 

$25,000 
 

Cañada College là một phần trong San Mateo Community 
College District (SMCCD) và nằm trong Silicon Valley ở giữa 
San Francisco và San Jose. Trường tự hào có những công 
nghệ tiên tiến nhất trong việc giảng dạy về tin học và thực 
hành khoa học. Thư viện, Trung Tâm kiến thức, Trung Tâm 
STEM và Trung Tâm University sẽ cung cấp các dịch vụ hỗ 
trợ học tập như dạy kèm miễn phí, chuyển nhượng, và các 
hội thảo nghề nghiệp.  Cộng đồng nhỏ của Cañada giúp việc 
học dễ dàng và thoải mái hơn cho sinh viên. 
 
Cañada College 
International Student Center 
4200 Farm Hill Boulevard, Building 3-103 
Redwood City, California 94061 USA 
Phone: 1-650-381-3544 Fax: 1-650-381-3518 
Email: caninternational@smccd.edu 
www.canadacollege.edu/international 

Sinh viên chúng tôi nói gì về 
trường Cañada ?  

“Một trong những nét đặc 
trưng của trường Cañada 
đó là chúng tôi như một 
gia đình lớn. Không bao 
lâu sau khi tôi đến nơi này 
thì tôi đuợc chào đón vào 
gia đình này. Ở Cañada, 
mọi người đều giúp đỡ 
nhau thành công.” 

Soroush M. đến từ Canada 
Đã chuyển đến UC Berkeley 

“Tôi có cơ hội được làm 
việc ở International 
Student Center và 
Learning Center và từ 
những cơ hội này mà tôi 
trở nên trưởng thành 
hơn. Ngoài ra, những con 
người thân thiện ở đây  

khiến cho tôi cảm thấy như mình đang 
trong một gia đình thiệt to vậy.” 

Sierra W. từ Trung Quốc 
Đã chuyển đến UCLA 

“Giảng viên và nhân viên 
ở Cañada College đã giúp 
đỡ và động viên tôi trong 
học tập lẫn tinh thần như 
một gia đình vậy. Cañada 
đã giúp tôi tiến tới gần 
hơn những ước mơ của 
tôi.” 

Doo Young J. từ Hàn Quốc 
Đã chuyển đến University of San Francisco 

“Tất cả những tín chỉ mà 
tôi lấy ở Cañada chuyển 
lên University dễ dàng. Tôi 
cảm thấy rất bất ngờ khi 
khả năng mình hoàn toàn 
đủ để cạnh tranh với các 
học sinh đại học và đôi khi 
tôi cảm thấy tôi còn sẵn 

sang hơn họ qua sự chuẩn bị ở Cañada.” 
Sofia Lozano từ Mexico 
Đã đến Notre Dame de Namur University 
với học bổng toàn phần. 



Accounting 
Anthropology 
Allied Health 
Art History 
Biology 
Business   
Administration 
Chemistry 
Communications 
Computer Science 

Ước tính chi tiêu mỗi năm 
Học phí*    $  6,456 
($46 lệ phí đăng kí + $215 phí  du học sinh 

+ $8 phí cơ sở hạ tầng x 12 chỉ tối thiểu) 

Bảo hiểm y tế*        1,296 

Thuê nhà và ăn uống      12,750 

Sách vở và dung cụ học tập            600 

Phương tiện công cộng            640 

Những thứ khác         1,258 

Tổng:    $23,000 

* Phí mà Cañada College thu. 

So sánh học phí 

Nhà ở 
Cañada College không có ký túc xá/nhà ở 
trên khuôn viên trường. Sinh viên có thể 
chọn ở với những người gia đình host 
bản xứ hoặc thuê một căn hộ hoặc một 
phòng ở ngoài trường. Sinh viên nên 
chuẩn bị chỗ ở trước khi đến Hoa Kỳ. 

SMCCD có chương trình hỗ trợ du học 
sinh ở với host family bản xứ và với các 
du học sinh khác. Để biết thêm thông tin, 
ghé xem  
www.smccd.edu/international/
housing.php 
Ngoài ra, Housing Board của Cañada 
College cũng giúp sinh viên và những 
người trong cộng đồng liệt kê và tìm chỗ 
ở có sẵn trên trang web 
http://canadacollege.edu/studentlife/
housing.php. 

Dance 
Digital Media 
Early Childhood  
Education 
Earth Science 
Economics 
Engineering 
English 
Entrepreneurship 
  & Small Business 

Ngành học ở trường 

Chuyển đến 4-year University 
Cañada College’s Transfer Center hỗ 
trợ học sinh chuyển đến 4-year 
university. Transfer Center tổ chức 
những buổi workshops hướng dẫn sinh 
viên làm hồ sơ đăng ký nhập học, 
hướng dẫn viết tự luận bản thân và 
hướng dẫn đăng ký học bổng. 

Cañada College còn có Transfer 
Admission Guarantees (TAG) và thỏa 
thuận chuyển đến các trường như: 
UC Davis  UC Irvine 
UC Merced  UC Riverside 
UC Santa Barbara UC Santa Cruz 
Golden Gate University 
Notre Dame de Namur University 
Arizona State University 
John F. Kennedy University 
Santa Clara University 
University of Hawaii, Hilo & Manao 
University of San Francisco 
University of Southern California 
Washington State University 

Cañada College có cấp Associate 
Degrees for Transfer (AA-T/AS-T). Bằng 
này giúp sinh viên có ưu tiên trong việc 
được nhân đến các trường State 
Universities, như San Jose  State 
University và San Francisco State 
University.  Cañada College’s University 
Center cũng cấp bằng cử nhân từ 
Arizona State University, Notre Dame 
de Namur University, và San Francisco 
State University. 

Cañada College 6,456 

California State University 14,400 

University of California 36,178 

Private University 45,000 

Địa điểm 
Cañada College nằm ở khu vịnh San 
Francisco và ngay giữa Silicon Valley gần 
3 sân bay quốc tế và dễ dàng qua lại bằng 
phương tiện giao thông công cộng. Khu 
vực Bay Area là nơi có các trường đại học 
hàng đầu như UC Berkeley, Mills College 
và Đại học Stanford và các công ty đa 
quốc gia như Levi, Gap, Apple, Facebook 
và Google. 

Đăng ký như thế nào? 

1. Đăng ký theo diện du học sinh ở trang 
web: 
https://smccd.edu/international/
apply/index.php 

2. Gửi những giấy tờ hồ sơ sau đến 
email: caninternational@smccd.edu 

□ $50 phí đăng ký. 

□ Giấy sao kê tài khoản ngân hàng tối 
thiểu $23,000 cho một năm học 

□ Bằng cấp tiếng Anh  
 TOEFL: iBT 56+ or IELTS: 5.5+ 

□ Học bạ của trường cấp ba/cao 
đẳng/đại học đã theo học và đã 
qua dịch thuật. 

□ Một bài viết tự luận bản thân giải 
thích lý do theo học ở Mỹ. 

□ Bản sao của Passport. 

Fashion Design 
Geography  
History 
Human Services 
Interior Design 
Kinesiology 
Latin American  
     Studies 
Mathematics 
Medical Assisting 

Music 
Philosophy 
Physics 
Political Science 
Psychology 
Sociology 
Spanish 
Theater Arts 
3D Animation & 
   Videogame Art 

 UC Berkeley 

 CSU East Bay 

SJSU  

 Santa Clara University 
 Stanford University 

 SFSU 

 Notre Dame de Namur University 

Skyline College  

College of San Mateo  

 Mills College 

SFO 

OAK 

SJC 
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