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Các sinh viên của trường Cao đẳng Cộng đồng Tulsa nhận được một nền giáo dục tuyệt vời 

và tiếp tục đến các trường đại học tuyệt vời, bao gồm 100 trường hàng đầu 

Chẳng hạn như Temple University; Đại học Washington St. Louis; Trường đại học của 

Virginia; Đại học Michigan, và nhiều trường khác, cũng như tất cả các trường cao đẳng và 

đại học ở Oklahoma 

Chúng tôi có học bổng cho sinh viên mới đến, cũng như học bổng cho sinh viên năm thứ 

nhất và năm thứ hai tiếp tục. 

Nếu bị giam giữ, sinh viên quốc tế có thể yêu cầu nhân viên của Customs and Border 

Protection gọi cho trường có tên trên I-20. Nếu một chứng từ chính thức của trường cho 

học sinh, học sinh có thể được trả tự do. Đây là một trong những lý do tại sao chúng tôi 

cung cấp hỗ trợ khẩn cấp 24 giờ cho tất cả các sinh viên có thị thực và gia đình của họ. Nếu 

một học sinh có trường hợp khẩn cấp hoặc anh / cô ấy bị giam giữ ở biên giới, bất cứ lúc 

nào, ban đêm hoặc ngày, một cuộc gọi điện thoại nhanh chóng và chúng tôi sẽ trả lời ngay 

lập tức để giúp đỡ. 

Học phí và phí theo giờ của chúng tôi là khoảng 356 đô la mỗi giờ tín dụng, có nghĩa là một học 

kỳ toàn thời gian (12 giờ tín dụng) có thể có giá khoảng 4.500 đô la, không bao gồm sách. Tulsa 

có các căn hộ với giá 500 đô la mỗi tháng và sinh viên TCC có thể sử dụng miễn phí hệ thống 

chuyển tuyến công cộng Tulsa miễn là họ hiển thị ID sinh viên TCC của họ. 

Chúng tôi có một mạng lưới hỗ trợ cho sinh viên quốc tế chào đón họ khi họ đến Tulsa, 

Oklahoma, giúp họ tìm một nơi để sống, và các bước cần thiết khác, chẳng hạn như thiết lập tài 

khoản ngân hàng. Trong khi chúng tôi không có ký túc xá, hỗ trợ cho sinh viên quốc tế mới cho 

phép họ chuyển vào nhà ở mà không gặp khó khăn hoặc chậm trễ không cần thiết. Về cơ bản, 

thành phố Tulsa, là một phần của khuôn viên trường đại học của chúng tôi. 
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