
Edmonds Community College 
Daerah Seattle, Washington USA 

Memulai pendidikan sekolah tinggi anda dengan kami 
Transfer dengan mudah ke Universitas 4 tahun untuk gelar S1 
Asrama dan Program Homestay 
Biaya yang relative lebih rendah  
Tidak membutuhkan TOEFL 

Lokasi 
Edmonds Community College adalah universitas 2 tahun negeri yang berlokasi 
24 kilometer di sebelah utara Seattle. Dengan kampus lebih dari 202342.82 
meter persegi di daerah pinggiran kota Lynnwood yang aman di Negara bagian 
Washington, anda dapat menemukan banyak toko-toko kecil, bank, apartemen, 
café, serta tempat-tempat makan hanya dengan berjalan kaki.  

 

Komunitas kami 

Edmonds community college berlokasi 25 menit dibagian utara dari downtown 
seattle dan 45 menit daripada seattle-tacoma international airport. Kampus 
kami juga hanya 1.5 jam dari Vancouver, Kanada, dan beberapa menit dengan 
mobil dari pantai-pantai dan taman tepi laut yang sangat indah di daerah 
Puget Sound. 

Kampus yang aman, tenang dan berada di pinggiran kota Seattle sangat 
kondusif bagi murid-murid untuk belajar. Kami juga memiliki lapangan golf 
kami sendiri dan hanya dengan berjalan kaki anda dapat menjumpai toko-toko, 
tempat makan serta bank.  

Anda juga dapat menemukan bioskop, toko-toko pakaian ternama serta 
berbagai macam restoran dan tempat makan di Alderwood Mall yang juga 
berlokasi di Lynnwood. 

Puget Sound, daerah teluk kecil di sekitar Edmonds adalah kota tenang yang 
menyediakan berbagai macam butik, restoran, tempat belanja, galeri seni serta 
terminal feri dimana anda dapat menyeberang ke Olympic Peninsula dimana 
Olympic National Park berada. 

Daerah Seattle sendiri adalah pusat daripada perusahaan-perusahaan 
ternama daripada Amerika Serikat seperti The Boeing Company, Microsoft 
Corporation, Starbucks Coffee Company, serta Amazon.com Inc. Seattle juga 



memiliki tim olahraga yang cukup terkenal di daerah amerika serikat- 
Mariners Baseball Team, the Sounders FC Soccer Team serta Seahawks 
Football Team. 

Seattle adalah kota metropolitan yang terkenal akan inovasi serta ide baru di 
bidang teknologi, seni, bisnis dan budaya. Teater, opera, orchestra, konser-
konser musik serta galeri seni yang merupakan trademark daripada kota 
seattle sendiri. Kota seattle juga hanya beberapa menit dengan mobil ke 
tempat-tempat ski kelas dunia, kapal layar serta hiking. Restoran-restoran dan 
tempat makan di daerah Seattle terkenal akan makanan yang merupakan 
campuran daripada Eropa dan Asia. 

Sekolah berkualitas dengan harga yang terjangkau 

Biaya bersekolah di Edmonds Community College hanyalah setengah dari 
uang sekolah dari hampir semua Universitas di Amerika Serikat. Associate 
Degree dari sekolah kami setara dengan dua tahun pertama di perguruan 
tinggi 4tahun untuk meraih gelar Bachelor atau S1 di seluruh universitas di 
Amerika Serikat. 

Universitas dalam kampus memberikan pengalaman bagi murid-murid 
EdCC 

Central Washington University (CWU) memiliki cabang di dalam kampus 
Edmonds Community College sendiri, memberikan kesempatan bagi murid-
murid yang tidak ingin pindah ke kampus lain untuk mendapatkan gelar 
Bachelor (S1) tanpa harus pindah ke daerah lain yang tidak dikenal. CWU 
menawarkan gelar S1 (Bachelor’s Degree) Sarjana Accounting (Akutansi), 
Business Administration (Administrasi Bisnis), Information Technology and 
Administration Management (ITAM), Law and Justice (Hukum), Social Sciences 
(Ilmu Sosial) serta Master Degree di bidang Akutansi. 

 

Edmonds Community College dan murid-murid daripada CWU akan 
mempunyai kelas-kelas di gedung yang sama dan mendapatkan pengalaman 
universitas di Amerika Serikat bersama di perpustakaan, kafetaria serta 
asrama baru kami, Rainier Place di kampus Edmonds Community College 
sendiri. 

 

Mulailah pengalaman universitas anda di Edmonds Community College. 



2 tahun di Edmonds Community College 

+ 

2 tahun di Universitas 4tahun pilihan anda di seluruh Amerika Serikat 

=  

4 tahun lama mendapatkan gelar Sarjana1 (Bachelors Degree) 

 

Gelar Associate dan transfer ke universitas 

Gelar Associate 2 tahun yang kami tawarkan adalah gelar Associate of Art 
(Seni), Associate of Science (Sains), atau Associate of Technical Art (Sains 
Terapan). Setelah menyelesaikan salah satu daripada gelar Associate dari 
Edmonds COmmunity College, murid-murid dapat transfer ke salah satu 
universitas 4 tahun yang tersebar di seluruh amerika serikat untuk 
menyelesaikan tahun ketiga dan keempat mereka dan mendapatkan Ijasah 
Sarjana1 (Bachelors Degree) mereka. Berikut adalah jurusan yang banyak 
diambil daripada murid kami: 

Associate of Arts (Seni) : 

Akutansi, Bisnis, Antrolopogi, Pra-Arsitektur, Seni Lukis, Komunikasi, 
Ekonomi, Pendidikan Guru, Bahasa Inggris, Bahasa Perancis, Geografi, 
Bahasa Jerman, Sejarah, Pendidikan Internasional, Bahasa Jepang, 
Jurnalisme, Musik, Filosofi, Ilmu Sains Politik, Psikologi, Sosiologi, Bahasa 
Spanyol, Komunikasi Berpidato, Seni Teater, Komunikasi Media Visual dan 
banyak lagi. 

Associate of Science (Sains): 

Astronomi, Biologi, Kimia, Ilmu Komputer, Teknik, Ilmu Lingkungan, Geologi, 
Matematika, Pra-Kedokteran, Pra-Keperawatan, Nutrisi dan lain-lain. 

Associate of Technical Science (Sains Terapan): 

Teknologi Komunikasi Bisnis, Managemen Bisnis, Animasi Komputer, Sistem 
Informasi Komputer, Managemen Konstruksi, Musik Digital, Pendidikan dan 
Bimbingan Anak, Kesehatan,  Perkebunan, Pariwisata, Sains Bahan, Paralegal, 
Web Design dan lainnya. 

 



Universitas 

Murid-murid kami telah transfer ke universitas-universitas ternama di seluruh 
Amerika Serikat seperti: 

University of Washington 

Washington State University 

Cornell University 

Purdue University 

Rutgers University 

University of California, Berkeley 

Michigan State University 

University of Indiana 

University of Southern California 

Georgia Institute of Technology 

Seattle University 

University of Virginia 

University of Texas 

University of Wisconsin 

University of Minnesota 

University of Kansas 

University of Buffalo, N.Y. 

State University of New York, Buffalo 

San Francisco State University 

Pennsylvania State University 

Ohio State University 

Central Washington University 



Dan lainnya. 

SMA ke Universitas 

Selesaikan pendidikan SMA atau setara dan dapatkan sks/college credits pada 
saat yang sama. Jika anda berusia minimal 16 tahun, anda dapat mengikuti 
program high school to university kami. Banyak kelas-kelas yang diambil oleh 
murid-murid dari program ini yang terhitung baik sebagai kelas untuk 
mendapatkan diploma SMA dan Bachelors Degree (Sarjana). 

 

Edmonds Community College memulai program internasional ini sejak tahun 
1993 dan telah dengan sukses membantu lebih dari 500 murid menyelesaikan 
program dual Diploma/Associate. Kami termasuk salah satu sekolah di 
Amerika Serikat yang paling sukses dan berpengalaman dalam program high 
school to university. 

Hemat uang dan waktu! 

½ tahun mengikuti kelas-kelas high school/SMA (lama tergantung dari banyak 
kelas SMA yang telah diambil siswa di Negara asal) 

1 ½ tahun mengikuti kelas-kelas untuk gelar Associate 

+ 

2 tahun di universitas 4-tahun 

=  

4 tahun untuk menyelesaikan SMA, Associate dan Bachelor Degree (S1) 

 

Program untuk professional dan pengalaman kerja 

Dapatkan gelar professional dalam 6 bulan-2 tahun . Gelar ini bisa anda 
gunakan untuk transfer ke universitas untuk mendapatkan gelar sarjana atau 
untuk langsung mulai bekerja. 

Magang di Amerika Serikat melalui OPT (Optional Practical Traning) 

Setelah mendapatkan ijasah atau sertifikat, murid-murid dapat bekerja di 
Amerika Serikat di bidang yang mereka pelajari sampai dengan satu tahun 
sebelum transfer ke universitas 4 tahun atau kembali ke Negara asal melalui 



program Optional Practical Training atau magang. Setelah menyelesaikan 
Sarjana/Bachelors degree, mereka memperoleh kesempatan 1 tahun lagi 
untuk bekerja di Amerika Serikat sebelum kembali pulang. 

 

½ tahun menyelesaikan kelas-kelas SMA 

1-2 tahun sekolah untuk gelar Associate 

+ 

1 tahun bekerja 

+  

2 tahun di program Bachelors/Sarjana 

+  

1 tahun bekerja 

= 

4-6 tahun untuk memperoleh ijasah SMA, Associate, Bachelor (S1) dan 2 
tahun pengalaman kerja. 

 

Inggris Intensive 

Belajar Bahasa Inggris dengan cepat dan efektif melalui program Intensive 
English as Second Language kami. Persiapkan diri anda untuk kelas-kelas di 
universitas serta karir anda di masa depan. 

Kami menawarkan: 

20 jam di kelas setiap minggunya 

Kelas-kelas yang relatif kecil 

5 tingkatan dari pemula hingga tinggi 

Kelas persiapan TOEFL 

OPEN ENROLLMENT: anda dapat mendaftar kapan saja hingga 4 minggu 
pertama dari permulaan quarter. 



Resource center yang modern: murid-murid dibantu oleh guru-guru 
profesional untuk menggunakan komputer dan internet untuk lebih 
meningkatkan kemampuan Bahasa Inggris mereka. 

Program Conversation Partner dengan murid-murid lokal. 

Murid-murid akan mengambil 4 kelas setiap harinya untuk mengasah 
kemampuan berbahasa Inggris mereka di berbagi bidang: 

Reading (Membaca) 

Grammar (Tata Bahasa) 

Writing (Menulis) 

Speak/Listening (Berbicara dan Mendengarkan) 

Kelas-kelas tingkatan lebih tinggi di bagian: 

Pronounciation (Pelafalan) 

Advanced Speaking/Listening (Berbicara dan Mendengarkan tingkatan lebih 
tinggi) 

University Preparation (Persiapan Universitas) 

Partners in Community- 

Dapatkan pengalaman dengan melamar sebagai sukarelawan di sekolah-
sekolah lokal sekitar serta organisasi-organisasi di komunitas kami. 

Student Services- Membantu anda meraih sukses 

International Student Services (Servis untuk murid Internasional) dengan 
didukung oleh penasehat-penasehat yang profesional serta dibantu oleh para 
asisten yang berbicara banyak bahasa. Guru-guru yang bersahabat dan siap 
untuk membantu anda dengan semua pertanyaan. Kami disini siap membantu 
anda dengan 

Advising dan Orientasi: 

Penasihat/Advisors yang berpengalaman akan membantu murid-murid dalam 
bidang akademik, pertanyaan mengenai visa dan imigrasi, serta masalah-
masalah pribadi mereka. 



Setiap permulaan quarter, kami menyiapkan masa orientasi selama seminggu 
untuk membantu mengenalkan murid-murid internasional baru yang datang 
dari seluruh dunia mengenai sekolah, untuk mengenal murid baru lain serta 
memperkenalkan mereka tentang komunitas kami termasuk kota Seattle 
sendiri 

 

University Transfer Plan 

Advisor/Penasihat internasional kami dapat membantu siswa-siswa untuk 
mencari universitas 4 tahun untuk transfer serta dalam proses aplikasi. 
Waktu secara individual agar setiap murid dapat dibantu agar dapat transfer 
ke universitas ternama dengan sukses. 

Aktivitas dan melibatkan diri di kampus 

Bertemu dengan murid lain yang memiliki minat di bidang yang sama dengan 
cara melibatkan diri di klub-klub yang dibentuk oleh siswa-siswa sendiri. 
Berpartisipasi di organisasi siswa atau bekerja di kantor dalam kampus untuk 
mendapatkan uang lebih. Belanja di mall lokal sekitar atau kunjungi kota 
Seattle. Dapatkan teman lebih banyak dengan bermain basket, voli, sepakbola, 
atau olahraga lainnya dalam kampus. Publikasikan karya tulis anda di koran 
kampus. Bergabung dengan grup teater ataupun belajar dalam grup-grup kecil 
untuk membantu anda menjadi lebih sukses di kelas. 

Servis di kampus yang kami tawarkan meliputi fasilitas olahraga, student 
lounge, game room, tempat makan, espresso bars, toko buku, perpustakaan, 
atm, serta lab komputer. Dapatkan teman dan bantuan yang anda butuhkan 
untuk mencapai sukses di kelas-kelas. Nikmati kehidupan di komunitas kami. 

 

Beasiswa 

Tersedia setiap fall, winter, dan spring quarter untuk semua murid termasuk 
murid baru. 

Tempat tinggal 

Asrama-Rainier Place 

Dapatkan tempat tinggal di dalam kampus-asrama baru kami, Rainier Place. 
Tinggal di unit seperti apartemen dengan murid lokal ataupun murid 



internasional lainnnya.  Setiap unit memiliki kamar tidur dan kamar pribadi 
pribadi. Jalan kaki di kelas, hanya beberapa menit. 

 

Termasuk: 

Kamar tidur pribadi 

Apartemen 2 atau 4 kamar dengan kamar mandi, dapur dan ruang tamu 
pribadi 

Ranjang, meja belajar, furnitur 

Internet, telefon, koneksi tv 

Mesin cuci dan pengering 

 

Berlokasi tepat di dalam kampus, Rainier Place didukung dengan: 

Resident Advisors yang tinggal di setiap lantainya untuk siap membantu anda 
dengan keluhan-keluhan 24 jam sehari 

Aktivitas-aktivitas seperti pesta, perjalanan-perjalanan, dan grup belajar 
untuk para siswa 

Kamar bagi 181 murid lokal dan internasional 

Homestay dan houseshare 

Banyak keluarga di daerah sekitar sekolah yang siap menerima murid-murid 
internasional sebagai bagian dari keluarga mereka atau hanya menyediakan 
kamar bagi murid-murid untuk disewakan. Kami telah memulai program 
homestay sejak 1980 dan dengan program kami, murid-murid akan secara 
tidak langsung terlibat dengan komunitas kami. 

Homestay 

Buat teman baru, tingkatkan kemampuan Inggris anda, berbagi makanan dan 
dapatkan pengalaman tinggal bersama keluarga dengan budaya Amerika. 

Houseshare 



Keikut-sertaan dalam aktivitas-aktivitas dengan keluarga adalah pilihan, 
tinggal mandiri di kamar anda sendiri, makan bersama keluarga ataupun 
sendiri, pilihan anda. 

Airport Pick-up 

Penghuni Rainer Place atau murid-murid yang tergabung dalam program 
homestay kami akan dijemput di airport dan dibawa ke kampus untuk 
diperkenalkan dengan keluarga homestay mereka ataupun dibantu untuk 
mempersiapkan tempat tinggal mereka. 

Transportasi Publik 

Bus lokal dapat membawa anda dengan mudah ke hampir semua lokasi di 
komunitas sekitar. Terminal bus juga terdapat tepat di depan kampus. 

Bagaimana cara mendaftar? 

Aplikasi Online tersedia dan dapat di download di: 
http://international.edcc.edu 

Fax aplikasi anda ke 425.774.0455 

Email ke iss_desk@edcc.edu 

Kirim ke: 

Internasional Student Services 

Edmonds Community College 

20000 68th Avenue West 

Lynnwod, Washington 98036 

USA 

 

TOEFL ataupun tes kemampuan inggris lainnya tidak dibutuhkan untuk 
mendaftar di sekolah kami. Murid-murid akan mengambil tes penempatan 
setelah mereka tiba di sini untuk masuk ke program akademik kami atau 
mengambil kelas inggris untuk mempersiapkan mereka yang mungkin agak 
lemah di Bahasa Inggris agar lebih siap ketika mereka mengambil kelas-kelas 
college. 

http://international.edcc.edu/�
mailto:iss_desk@edcc.edu�


Murid dengan nilai minimal TOEFL IBT 55, CBT 157, PBT 480, IELTS 5.0 di 
semua bidang atau Cambridge First Certificate dengan grade A, B atau C dapat 
langsung masuk ke program college kami dan mengambil kelas-kelas untuk 
gelar universitas mereka. 

Anda harus berusia minimal 16 tahun atau sudah menyelesaikan pendidikan 
SMA atau setara untuk mendaftar. 

Mulailah pendidikan anda di Edmonds Community College 

Fall Quarter: September 

Winter Quarter: Januari 

Spring Quarter: April 

Summer Quarter: Juli 

 

Edmonds Community College adalah college terakreditasi oleh Northwest 
Commision on Colleges and Universities dan berada dibawah bimbingan 
Washington State Board of Community and Technical Colleges 

 

Edmonds Community College 

20000 68th Avenue West 

Lynnwod, Washington 98036 

USA 

Tlp: 425.640.1518 

Fax: 425.774.0455 

Iss_desk@edcc.edu 

http://international.edcc.edu 

 

Edmonds Community College tidak mendiskrimasikan warna kulit, ras, negara 
asal, jenis kelamin, orientasi seksual ataupun usia di semua program dan 
aktivitas. 

mailto:Iss_desk@edcc.edu�
http://international.edcc.edu/�

