
ELGIN COMMUNITY COLLEGE 
IMPORMASYON PARA SA MGA INTERNASYONAL NA MAG-AARAL

Mga Inaalok na Degree 
• Associate in Arts (Associate na Degree sa Sining, AA) 
• Associate in Science (Associate na Degree sa Agham, AS) 
• Associate in Engineering Science (Associate na Degree 

sa Agham ng Inhinyeriya, AES) 
• Associate in Fine Arts— 

Music Performance emphasis (Associate na Degree sa 
Likhang Sining— 
Pagbibigay-diin sa Pagtatanghal ng Musika, AFA) 

Intensibong Programa sa Ingles 

• Associate in Fine Arts—Visual Arts Emphasis (Associate 
na Degree sa Likhang Sining—Pagbibigay-diin sa 
Biswal na Sining, AFA) 

• Associate in Liberal Studies (Associate na Degree sa 
Liberal na Aralin, ALS) 

• Associate of Applied Science (Associate na Degree sa 
Aplikadong Agham, AAS) 

• Paglipat sa Unibersidad (2+2) 

Ang Intensibong Programa sa Ingles ay nag-aalok ng mga full-time at ganap na nilalahukang kurso sa Ingles bilang 
ikalawang wika. Gumagamit ang programa ng lubos na epektibo at makabagong pamamaraan sa mga kasanayang 
focal, na nagbibigay-daan sa natural na pag-unlad ng mga kasanayan sa wika gamit ang isang serye ng mga module 
kung saan nakakatanggap ng intensibo at nakatuong pagtuturo ang mga mag-aaral. Mayroong apat na module – 
Pakikinig, Pagbasa, Pagsulat at Pre-collegiate (bago magkolehiyo). Karagdagan pa sa mga module, makakapili ang 
mga mag-aaral mula sa iba't-ibang elective upang makumpleto ang kanilang mga iskedyul. Pagkatapos ng inisyal na 
paglalagay, susuriin muli ang mga mag-aaral kada apat na linggo kung saan may potensiyal na lumipat sa susunod na 
module, na nagbibigay-daan sa kanilang mabilis na matapos ang programa. 

Tuition at Mga Bayarin 
Ang mga mag-aaral na may F-1 na visa ay kailangang magpakita ng sapat na pagpopondo para sa unang taon ng 
pag-aaral, na katumbas ng $23,000 USD. 
Ang sumusunod ay ang pinakamababang pagtatantiya ng mga bayarin para sa isang akademikong taon (semestre sa 
taglagas at tagsibol lamang) sa ECC. 
Tinatayang $396 USD kada oras na nabibigyan ng kredito ang tuition (para sa 2022-2023). 

Tuition at Mga Bayarin*: 
Mga Libro/Mga Supply/Insurance: 
Mga Gastos sa Pamumuhay: 

$9,520 USD 
$2,230 USD 
$11,250 USD 

* Maaaring magbago ang tuition at mga bayarin. 
Makikita ang mga kasalukuyang rate ng tuition sa elgin.edu/tuition. 

Kabuuan sa Taon: $23,000 USD 

Ang mga scholarship ay available pero limitado at may mataas na kompitensiya. Karaniwang nag-a-apply ang mga mag-
aaral pagkatapos nilang matanggap ang kanilang visa. 

Pabahay at Homestay 
Walang residence hall ang ECC sa loob ng campus. Maaaring pumili ang mga internasyonal na mag-aaral mula sa 
iba't-ibang opsiyon sa pabahay: homestay kasama ang Amerikanong pamilya, paninirahan sa apartment, extended na 
paninirahan sa hotel, o paninirahan kasama ang pamilya o mga kaibigan. Ang bayad sa homestay ay $600 USD kada buwan 
nang hindi kasama ang transportasyon papunta sa campus o $800 USD kada buwan kasama ang transportasyon papunta sa 
campus. 
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Paano Mag-Apply 
• Kumpletuhin ang PDF na aplikasyon o ang aplikasyon online na makikita sa elgin.edu/f1apply. 
• Basahin at lagdaan ang International Student Financial Agreement (Kasunduang Pampinansiyal ng Internasyonal na 

Mag-aaral). 
• Magpadala ng hindi maibabalik na bayad sa pagproseso na nagkakahalagang $50 USD (mababayaran sa flywire.com). 
• Magsumite ng patunay ng tulong pampinansiyal at mga affidavit ng pag-sponsor. 
• Magsumite ng mga opisyal na transcript mula sa lahat ng pinasukang mataas na paaralan. 
• Magsumite ng kopya ng pasaporte. 
• Opsiyonal: marka sa TOEFL o IELTS. Hindi kailangan ang mga ito para sa pagpasok sa ECC. 
• Opsiyonal: Mga opisyal na transcript mula sa mga institusyon pagkatapos ng sekondarya. Hindi kailangan ang mga ito 

para sa pagpasok sa ECC. 
• Para lamang sa mga lumilipat na mag-aaral: Magsumite ng transfer release form (form sa pag-release para makalipat) 

at mga transcript mula sa lahat ng pinasukang unibersidad sa U.S. 

Mga Deadline ng Aplikasyon 
Tinatanggap ang mga aplikasyon sa rolling basis (kapag dumarating ang mga ito) sa buong taon, kaya maaaring mag-
apply ang mga mag-aaral anumang oras. 
Ang mga bago at inisyal na mag-aaral sa labas ng U.S. ay dapat mag-apply bago ang deadline ng aplikasyon para 
makapaglaan ng panahon sa pagpoproseso ng visa. 
Dapat magplano ang mga mag-aaral ayon dito para matugunan ang mga deadline na ito. Mangyaring tandaan na ang 
mga nahuling aplikasyon mula sa mga bago at inisyal na mag-aaral sa labas ng U.S. ay ililipat sa susunod na available na 
petsa ng sesyon. 
• Semestre sa taglagas (Agosto hanggang Disyembre): Hulyo 1 
• Semestre sa tagsibol (Enero hanggang Mayo): Disyembre 1 
• Semestre sa tag-araw (Hunyo hanggang Agosto): Abril 15 

Mga Pakikipagsosyo sa Paglipat/Mga Programang 2+2 
Nagbibigay ang ECC ng mga pangunahing kurso na katumbas ng unang dalawang taon ng bachelor's degree. Pagkatapos 
nito, maaaring madaling lumipat ang mga mag-aaral sa anumang apat na taong kolehiyo o unibersidad. Kabilang sa mga 
halimbawa ng mga sikat na institusyong nililipatan ang: 
University of Illinois—Urbana-Champaign University of Wisconsin—Madison 
University of Illinois—Chicago University of Iowa 
Arizona State University Purdue University 

Mga Larangan ng Pag-aaral 
Accounting 
Anthropology (Antropolohiya) 
Applied Physical Science 
(Aplikadong Pisikal na Agham) 
Art (Sining) 
Astronomy (Astronomiya) 
Automotive (De-motor na 
Sasakyan) 
Biology (Biyolohiya) 
Business (Negosyo) 
Chemistry (Kimika) 
Clinical Lab Technology 
(Teknolohiya sa Klinikal na 
Laboratoryo) 
Communication Design 
(Disenyong Pangkomunikasyon) 
Communication Studies (Araling 
Pangkomunikasyon) 
Computer Aided Design 
(Disenyong Tinutulungan ng 
Computer) 
Computer Integrated 
Manufacturing 

(Pagmamanupaktura Gamit ang 
Computer) 
Criminal Justice (Hustisyang 
Pangkrimen) 
Culinary Arts & Hospitality 
Cybersecurity 
Dental Assisting (Pagtulong sa 
Dentista) 
Digital Technologies (Mga 
Teknolohiyang Digital) 
Economics (Ekonomika) 
Education (Edukasyon) 
Emergency Services (Mga 
Serbisyong Pang emergency) 
Energy Management 
(Pamamahala ng Enerhiya) 
Engineering (Inhinyeriya) 
English (Ingles) 
Geology (Heolohiya) 
Health & Wellness Management 
(Pamamahala ng Kalusugan at 
Pangkalahatang Kabutihan) 
Heating, Ventilation, Air 

Conditioning, and Refrigeration 
(Pagpapainit, Bentilasyon, at 
Pagpapalamig sa Pamamagitan 
ng Air Conditioner at 
Refrigerator) 
History (Kasaysayan) 
Histotechnology 
Human Geography 
(Heograpiyang Pantao) 
Human Services (Mga 
Serbisyong Pantao) 
Humanities (Araling Pantao) 
International Studies (Araling 
Pandaigdig) 
IST/Maintenance Technology 
Massage Therapy (Therapy sa 
Pagmamasahe) 
Mathematics (Matematika) 
Medical Assisting (Medikal na 
Pagtulong) 
Medical Imaging (Pag-iimaheng 
Medikal) 
Modern Languages (Mga 

Modernong Wika) 
Music (Musika) 
Ophthalmic Technician 
(Technician sa Mata) 
Nursing 
Paralegal 
Phlebotomy 
Physical Education (Pisikal na 
Edukasyon) 
Physical Therapist Assistant 
(Tagatulong sa Pisikal na 
Therapist) 
Physics (Pisika) 
Political Science (Agham 
Pampolitika) 
Psychology (Sikolohiya) 
Sociology (Sosyolohiya) 
Surgical Technology (Teknolohiya 
sa Pag-oopera) 
Theatre (Teatro) 
Truck Driving (Pagmamaneho ng 
Trak) 
Welding 
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