West Valley College
California, USA
Sa kalagitnaan ng isang daan at apatnapung ektarya ng magagandang burol ng Saratoga, animnapung milya sa
timog ng San Francisco, ang West Valley College ay naghahandog ng komprehensibong kurikulum na kasama
ang: 1) mga kursong kailangan sa paglipat sa unibersidad, 2) mga programang pangkabuhayan, at 3) mga
oportunidad para sa pagpapaunlad ng pansariling kahusayan. Ang mga mag-aaral ay maaring pumili na dumalo
sa iba’t ibang kursong nakatakda sa araw o gabi. Ang kalendaryo ng kolehiyo ay batay sa semestrong sistema, at
dalawang pangkat sa tag-init.
Karaniwang sinasabi ng aming mga mag-aaral, na ang edukasyon sa West Valley College ay nakatulong sa
kanila na maging handa para sa mga mapagkumpitensyang tungkulin at pangangailangan ng mas mataas na
edukasyon at ng mundo ng pagtatrabaho. Karamihan sa aming mga kurso ay maihahambing o tinatanggap sa
mga unibersidad tulad ng University of California (Berkeley, UCLA), California State Universities (CalPoly,
SJSU) at sa mga pribadong unibersidad (Santa Clara).
Impormasyon tungkol sa kolehiyo:
• Mayroong 11,000 mag-aaral
• 80 mag-aaral mula sa ibang bansa
• kinikilala ng Western Association of Schools and Colleges
• nagsasangguni ng Associate degree (AA./AS), mga sertipikasyon
ng mga pagsasanay, at sertipikasyon ng pangkalahatang edukasyon
na kinakailangan sa mababang antas ng unibersidad
• Kagalanggalang na mga guro, konsehal, at mga tauhan sa
serbisyong para sa mga mag-aaral
• Isa sa mga may pinakamataas na porsiyento ng mga mag-aaral na nakalipat sa mga unibersidad
• 61 na titulo at 94 na programang pangsertipikasyon, tulad ng Architecture, Business, Computer
Arts/Animation, Digital Media, Fashion Design, Interior Design, Park Management, at iba pa
• 5 lebel ng kursong ESL
Ang kolehiyo ay naghahandog ng iba’t ibang atletika. Mayroong Olympic-size pool, golf putting green, driving
range, at soccer field.
Kinakailangan: $17,500 USD,
Puntos ng TOEFL: 500 (papel)/173(kompyuter)/61(internet).

www.westvalley.edu
Dr. Wanda Wong
14000 Fruitvale Ave.
Saratoga, CA 95070
wanda_wong@wvm.edu
1 408 741-2528

