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n Pierce Üniversitesi Washington n Profesyonel spor takımları: Mariners n Araba ile dört saat uzaklıkta: Victoria 
eyaletinde bulunmaktadır. Bu bölge (beyzbol), Seahawks (Amerikan ve Vancouver Kanada, Portland, 
doğal güzelliği, temiz çevresi ve futbolu), ve Sounders (futbol) Oregon, Pasifik Okyanusu 
yüksek teknolojili ekonomisi ile 
bilinmektedir. 

n Doğal alanlar: ulusal parklar (Mount 
Rainier, Olympic, North Cascades), 

n Seattle – Tacoma Uluslararası 
Havalimanı’ndan ABD’deki çoğu 

n Microsoft, Starbucks, Expedia, Alaska Pasifik okyanusu sahilleri, Cascade büyük şehre doğrudan uçuş olanağı 
Havayolları, Amazon ve REI olmak 
üzere birçok şirketin genel merkezi 
burada yer almaktadır.  

Dağları, yağmur ormanları ve nehirler. 

n Araba ile en fazla bir saat uzaklıktaki 
şehirler: Seattle, Tacoma, Olympia 

n Açık hava eğlenceleri: Su sporları, kış 
sporları, yürüyüş ve tırmanma; hepsi 
araba ile bir veya iki saat uzaklıkta 

(eyalet başkenti) 



 

  

 

Pierce Üniversitesi 
Fort Steilacoom ve Puyallup 
1967’de kurulmuştur ve Amerika’daki yüksekokullar arasında en iyi 
yüzde 10’luk dilimde yer almaktadır; akademik mükemmellik ve 
öğrenci başarısı ile ulusal çapta tanınmıştır; tamamen akredite olan ve 
eyalet tarafından idare edilen yüksekokul, ön lisans ve lisans dereceleri, 
profesyonel sertifikalar ve kısa süreli programlar sunmaktadır. 

Pierce Üniversitesi birbirine 30 dakika mesafede iki harika kampüse 
sahiptir. Her ikisi de çok sayıda modern binaya, doğal bitki örtüsüne, 
tepe manzaralarına ve muhteşem çalışma alanları oluşturan geniş 
pencerelere sahiptir. Her kampüs cana yakın, güvenli ve samimi bir 
ortam sunar. Öğrenciler tüm gün kampüste kalabilir ve konforlu 
çalışma alanlarından, çeşitli seçenekler sunan yemek alanından, öğrenci 
kulüplerinden, müzik ve spor etkinliklerinden yararlanabilir. 

Pierce’daki son yılımda, hayalimdeki işletme okulu olan New 
York Üniversitesi Stern School of Business de dahil olmak 
üzere, başvurduğum dört yıllık üniversitelerin hepsine 
kabul edildim. NYU’dan en yüksek onur derecesiyle mezun 
oldum ve Wall Street’deki saygın şirketlerden çok sayıda iş 
teklifi aldım. Tüm bunları Pierce Üniversitesindeki eğitimim 
mümkün kıldı.” 

Yotsaphon Sangnil 
Pierce Üniversitesi ve New York Üniversitesi Tayland Mezunu 

Pierce Üniversitesi 2016 Seçkin Mezunu 

Kampüs tesisleri:   

n Ulusal çapta tanınan
ödüllü kütüphaneler

n En yeni teknolojilere
sahip bilgisayar
laboratuvarları

n Yeni bilim binası

n Ücretsiz İnternet

n Çeşitli seçenekler sunan
yemek alanı

n Özel ders ve yazı
merkezleri

n Performans tiyatrosu

n Spor salonu

n Bilim Kubbesi ve gökevi

Ödüller: 

Aspen Enstitüsünün 
saygın değerlendirmesine 
göre Pierce Üniversitesi 
ulusun en iyi 5 
yüksekokulundan biridir. 

Pierce Üniversitesi, 
öğrencilerin üniversiteyi 
bırakmamasını ve 
eğitim hedeflerine 
ulaşmasını amaçlayan 
bir organizasyon olan 
Achieving the Dream 
tarafından Lider Yüksekokul olarak 
belirlenmiştir. 

Pierce Üniversitesi, öğrenci başarısıyla 
ilgili olarak ulusun en iyi ikinci ödülü 
olan Leah Meyer Austin ödülüne layık 
görülmüştür. 



 

 

 

Öğrenci Hayatı 
Pierce Üniversitesi, öğrenme, arkadaşlıklar kurma ve yüksekokul 
hayatını en kapsamlı biçimde deneyimleme konusunda 
öğrencilere sayısız fırsatlar sunar. Amacımız, akademik 
başarılarını öğrencilik hayatı deneyimiyle dengelemelerinde 
öğrencilere yardımcı olmaktır. 

Yerleşkemizde çok sayıda kulüp ve öğrenci etkinlikleri 
mevcuttur. Bunlardan bazıları: 

n Hizmet eğitimi projeleri – Öğrenciler değerli gönüllülük
deneyimi ve sosyal sorumluluk duygusu kazanabilir

n Kayak, şişme kızak kayağı, alışveriş, gezi, kamp etkinliklerine
katılabilir ve konserlere, müzelere gidebilir

n Yükselen Liderler Akademisi (ELA) öğrencilerin liderlik
yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olur

n Çok Kültürlü Liderlik Enstitüsü (MLI) farklılıklara ilişkin
farkındalığı destekler

n Seçimleri tüm öğrencilere açık olan Öğrenci Yönetimi

n Bir müzik topluluğu, koro ya da orkestraya katılma

n Bir tiyatro prodüksiyonunda rol alma ya da dijital film çekme

n Tüm öğrenciler okullar arası spor takımlarımızda yer almak için
yarışabilir

n Öğrenci Temsilcisi olma ve diğer öğrencilere yardım etme

n K-Pop Club

n Uluslararası, Taiko ve Kültürü, Japon Game ve Watch, Futbol,
Çevre, Yazarlar, Müzik ve Oyunculuk Kulübü, Masa tenisi,
İşletme ve Mühendislik dahil olmak üzere pek çok kulübe
katılma olanağı

Okullar Arası ve Okul İçi Sporlar 
Pierce Üniversitesi, Washington, Oregon ve British Columbia, 
Kanada’da yer alan 36 üye okuldan oluşan, rekabetin yüksek 
olduğu Northwest Athletic Conference’da (NWAC) okullar 
arası sporlara katılmaları için Fort Steilacoom ve Puyallup 
yüksekokullarından öğrenci atletlere fırsatlar sunar. Tüm Pierce 
Üniversitesi öğrencilerinin, rekabetin yüksek olduğu bu okul 
sporları takımlarının seçmelerine katılması yürekten desteklenir. 

n Kadınlarda basketbol, softbol, futbol ve voleybol

n Erkeklerde beyzbol, basketbol ve futbol



 Uluslararası
 
Ofis Hizmetleri
 
Pierce Üniversitesi Uluslararası Ofisi dünyanın 
her yerinden öğrencilere kucak açar. Akademik, 
profesyonel ve yaşam hedeflerine ulaşma 
olanağına sahip olmalarını sağlamak için 
öğrencilerimize olası en iyi hizmet ve desteği 
sunmayı ilke edindik. 

Personelimiz küresel bir zihniyete sahiptir ve her 
çalışanımızın uluslararası yaşam, çalışma ve eğitim 

deneyimi bulunur. Her öğrencinin 
faklı olduğunu ve ABD’de koleje 

gitme ve yeni evine uyum 
sağlama konusunda yardıma 
ihtiyacı olabileceğini biliyoruz. 

Öğrenci Pierce Üniversitesine 
katıldığını anda onu Pierce 

ailemizin bir parçası olarak 
kucaklarız. Amacımız, 

düşlerini 
gerçekleştirmesi 

için her 
öğrenciye 
rehberlik 
ve yardım 
sunmaktır. 

Sağladıklarımız: 
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Başvuru, kabuller ve vize süreçlerinde kişiye özel adım
adım rehberlik 

Havaalanından alma (belirlenmiş varış tarihlerinde 
ücretsiz) 

Oryantasyon ve hoş geldin partisi 

Aile yanında veya Küresel Öğrenci Yurdu Merkezinde 
barınmak üzere yerleştirme 

Yerleşke içinde ve dışında geziler ve eğlence etkinlikleri 

Derinlemesine transfer danışmanlığı dahil, birebir 
akademik ve kişisel danışmanlık 

Ortağımız olan üniversitelere şartlı kabul garantisi 

Başarılı öğrencilerimize özel takdir 

Öğrenciler için buluşma, arkadaşlıklar kurma ve ilişkiler 
oluşturma fırsatları 

Başarılara yönelik öğrenme fırsatları ve çalıştaylar 

Mevcut öğrencileri için burslar ve kariyer deneyimi 
fırsatları: 

1 

2 

3 

4 

Öğrenci temsilcisi bursları 

Öğrenciler, Uluslararası Eğitim Ofisi üzerinden akademik 
burslar için başvurabilir 

Öğrenciler yerleşkedeki işler için başvurabilir ve haftada 
20 saate kadar çalışabilir 

Ofisimiz, öğrencilerin ilgilendiği pek çok konuyla ilgili 
çalıştaylar sağlar. 



 

 

 

Yoğun İngilizce
Programı (IEP) 

Pierce Üniversitesindeki ilk derslerim 
Yoğun İngilizce programındaydı. Harika 
öğretmenler sayesinde tüm derslerim çok 
eğlenceli geçti. Konuşma Ortağı programını 
da gerçekten sevdim. Sohbet etmek için 
Amerikalı bir öğrenci bulmak çok faydalıydı 
ve İngilizceyi hızla öğrenmeme yardımcı 
oldu. Artık İngilizce konuşma konusunda 
kendime güveniyorum.” 

Thi Nguyen, Vietnam 
Yoğun İngilizce programı öğrencisi 

Pierce Üniversitesinin Yoğun İngilizce Programı, İngilizceyi hızla öğrenmek 
ve TOEFL ya da IELTS puanı olmadan akademik programlarımıza kabul 
edilmek için mükemmel bir yöntem sağlar. 

Şunları sunuyoruz: 

n IEP programının tamamlanmasının ardından Pierce Üniversitesi akademik
derslerine kabul garantisi

n Hızlı kabuller; öğrenciler yılda dört kez IEP ya da akademik programlara
girebilir

n Başlangıçtan ileri seviyeye kadar dört-seviyeli program

n Haftada 20 saatlik tam zamanlı sınıf eğitimi

n Okuma ve yazma, dinleme ve konuşma, ve gramer konularında akademik
İngilizce dersleri

n Küçük sınıflar – sınıf başına 20 öğrenciden az, ortalama 12-14 öğrenci

n İlgili alanlarda yüksek lisans derecesine sahip deneyimli ESL (ikinci dil
olarak İngilizce) eğitmenleri

n Öğrenciler kampüs tesislerinin tümüne erişim hakkına sahiptir

n Görülmeye değer yerel noktalara geziler ve eğlenceli etkinlikler programa
dahildir

n Popüler Konuşma Ortakları programımızda Amerikalı öğrencilerle
arkadaşlık kurma

n Derslerinize ücretsiz yardım için Özel Ders Merkezimizi ziyaret
edebilirsiniz

Kısa süreli program: 
Her yıl dört-haftalık yoğun İngilizce ve yüksekokul başarı programları 
sunuyoruz. 



 

 

 

 

  

    

 

Ön Lisans Derecesi ve 
Üniversite Transfer Programı 
Öğrenciler, şartlı kabul garantisi olan üniversite ortaklarımıza transfer olmadan ya da kendi 
istedikleri bir üniversiteye başvurmadan önce iki yıllık bir ön lisans derecesi ya da genel derece 
gerekliliklerini yerine getirmeyi seçebilir. 

Eğitim Alanları 
Aşağıdaki ana bilim dallarında dört yıllık okullara giriş yolları için aşağıya bakınız 

n Kimya
n İnşaat
n Bilgisayar
n Elektrik
n Çevre
n Endüstri
nMalzeme
nMakine
n İngilizce
n Çevre Bilimi
n Yabancı Diller 
n Amerikan İşaret Dili
n Fransızca
n Kore Dili
n İspanyolca
n Coğrafya
n Jeoloji
n Sağlık Eğitimi/Sıhhat
n Sağlık Bilimi
n Dişçiliğe giriş
n Hekimliğe giriş
n Hemşireliğe giriş
n Uğraş tedavisine giriş

n Eczacılığa giriş
n Fizik tedaviye giriş
n Tarih 
n Beşerî Bilimler
n İnsani Hizmetler ve Madde

Bağımlılığı
n Gazetecilik
n Kas Bilimi
n Hukuk (giriş)
nMatematik
nMikrobiyoloji
nMüzik
n Okyanus Bilimi
n Felsefe
n Beden Eğitimi
n Fizik
n Siyasal Bilim
n Ruh Bilim
n Sosyal Hizmet/

Zihinsel Sağlık
n Sosyoloji

2018 Columbia 
Üniversitesine kabul 
edildim.” 

Joshua 
Ryu, Hong Jae 

2018 Purdue 
Üniversitesine kabul 
edildim.” 

Jay 
Choi, Ji-Hyung 

n Antropoloji
n Arkeoloji
n Sanat
n Astronomi
n Atmosfer Bilimi
n Biyoloji
n İş Transferi 
nMuhasebe
n İdare
n Finans
n Yönetim 
n Kimya
n İletişim Araştırmaları
n İnşaat Yönetimi 
n Ceza Adaleti
n Dijital Tasarım 
n Dijital Film
n Drama
n Ekonomi
n Eğitim
nMühendislik
n Havacılık
n Biyomühendislik

Özellikli Lisans Programları  
(özel kabul koşulları ve kısıtlamalar) 

n Erken Çocukluk Eğitimi
n Diş Hijyeni
n Ulusal Güvenlik

Recent Pierce College International graduates have transferred to top 
universities throughout the USA, including: 

n University of Washington
n University of Massachusetts
n Columbia University
n New York University
n Purdue University
n University of Wisconsin
n Pepperdine University
n University of Florida
n University of Illinois

n Rutgers University
n University of Michigan
n Portland State University
n Indiana University
n Arizona State University
n University of California at

Davis / San Diego / Irvine
Los Angeles / Berkeley

Transfer Partners
Our partner universities will offer 
conditional guaranteed admission to 
Pierce College students, allowing them 
to transfer as third-year students. For 
certain majors, additional admissions 
requirements apply. 

n Arizona State University
n Central Washington University
n City University (Seattle)
n Concordia University
n Evergreen State College
n Johnson & Wales University
n Lewis-Clark State College
nMontana State University
n Pacific Lutheran University
n Portland State University
n State University of New York - 

Plattsburgh
n University of Colorado - Colorado 

Springs
n University of Colorado - Denver
n University of Nevada, Reno
n University of Oregon
n University of Washington Tacoma
n University of Wisconsin - Stout
nWashington State University
nWhitworth University
nWestern Washington University 



 

 

 

Uluslararası Hızlandırılmış Lise 
Tamamlama Programı 

1 

2 

Anavatanlarından alınmış bir lise diplomaları olmayan ve derslere başladıklarında en az 16 yaşında 
olan uluslararası öğrencilerin lise diplomalarını burada, Pierce Üniversitesinde tamamlamaları 
mümkündür. 

Hızlandırılmış Lise Tamamlama programına kaydolmanın iki önemli avantajı vardır: 

Zaman ve Para Tasarrufu 
Uluslararası Hızlandırılmış programdaki öğrenciler liseyi bitirmeden önce yüksekokula başlayabilir. 
Washington eyaleti lise diplomasının yanı sıra ön lisans dereceleri için yüksekokul kredisi de kazanırlar. 

Başarıya Hazırlık 
Öğrenciler, dört yıllık bir üniversiteye başlamadan önce önemli çalışma becerileri kazanır, ABD eğitim 
sistemine uyum sağlar ve Amerikan kültürünü öğrenirler. 

Programın süresi öğrencinin İngilizce seviyesine ve lise transkriptlerine bağlıdır. Her öğrencinin 
kendine özgü koşulları olmakla birlikte pek çok öğrenci bu programı iki ila iki buçuk 
yıl içerisinde tamamladıktan sonra lisans derecesini tamamlamak için bir 
üniversiteye transfer olur. 

Lise Tamamlama programıyla lise 
diplomamı ve ön lisans derecemi 
gerçekten hızlı bir biçimde alabilir ve 
sonra lisans derecemi tamamlamak 
için üniversiteye geçebilirim. Hatta, 
şimdiden George Mason Üniversitesine 
kabul edildim ve lisans derecemi orada 
tamamlayacağım!” 

Erim Pala, Türkiye 
Lise Tamamlama 
Programı 



 

 

 

   
 

 

 
 
 

 

Konaklama Seçenekleri 
Öğrenciler, öğrenci yurdumuzda ya da ailelerimizden birinde kalmak arasında seçim yapabilir. Her iki seçim de 
öğrencilere arkadaşlıklar kurma, İngilizce pratik yapma ve Amerikan kültürünü öğrenme fırsatı sunar. 

Küresel Öğrenciler için Öğrenci Yurdu 
Merkezi (CGS) 
Dünyanın her yerinden öğrencilerle arkadaşlıklar kurarak kültürel 
yetkinlik oluşturun; bağımsızlık kazanmayı, akademik başarıya 
odaklanmayı öğrenin ve eğlenceli faaliyetlere katılın. 
Öğrenciler, anahtarla erişilen güvenli ve emin bir öğrenci 
yurdunda yaşayacak ve orada yaşayan personel tarafından 
desteklenecektir. 

CGS hayatı aşağıdakileri Tüm odalar aşağıdakileri içerir:    
içerir: n İkiz yatak
n Internet erişimi nMini buzdolabı
n Ortak mutfak n Giysi dolabı

Aile Yanında Konaklama 
Amerikalı bir aile ile aynı evi paylaşarak Amerikan kültürü ve 
yaşamını öğrenin. Aile yanında yaşamak, kültürler arası alışverişe 
ve yaşam boyu süren arkadaşlıklar geliştirmeye odaklıdır. 
Öğrenciler, konaklama giderlerini karşılamak üzere ev sahibi 
ailelere aylık ücret öder. 

Tüm evler aşağıdakileri içerir: 
n Yatak ve çarşaflar
nMasa ve lamba
n Öğrencinin başarısını destekleyen konuksever bir ortam
n Toplu taşımaya erişimle yerleşkeye yakınlık
n Wi-Fi 

Aile Yanında Konaklama Ücretleri 
Sadece oda: aylık 500$ 
Oda+ günde 2 öğün yemek: aylık 650$ 

Daha fazla bilgi için konaklama sayfamızı 
ziyaret ediniz: 
www.pierce.ctc.edu/ie-housing 

nMasa ve sandalye
n Wi-Fi 

Öğrenci Yurdu Ücretleri 
Üç kişilik oda: aylık 567$ 
İki kişilik oda: aylık 700$ 
Tek kişilik oda: aylık 867$ 

n Çalışma odaları
n Bina içi çamaşırhane
n TV/oyun odası 
n Toplu taşımaya kolay

erişim 

https://www.pierce.ctc.edu/ie-housing


 

 

 
   

    
    

    

    

    

    

    

    

Pierce Üniversitesine Kaydolma Süreci 
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Pierce Üniversitesine istediğiniz zaman başvurabilirsiniz. Vize almaya, ABD’ye seyahate ve mevcut 
en iyi barınma seçeneklerini değerlendirmeye yetecek zamanınız olabilmesi için özel “Öncelikli 
Başvuru Tarihleri” sunulmuştur. 

Kaydolmak için size en uygun zamanı seçin. Her yıl dört başlangıç tarihimiz vardır (aşağıdaki çizelgeye bakın) 

Başvurun ve başvurunuzun eksiği yoksa 48 saat içinde kabulünüz elinizde olsun 

DHL ile I-20 formu alın, SEVIS ücretini ödeyin ve ülkenizdeki ABD konsolosluğuyla vize görüşmesi planlayın 

Konaklama için başvurun 

Derslerin başlamasından en az bir hafta öncesinde ABD’de olacak şekilde uçak bileti satın alın 

Havaalanından alma hizmetini ayarlayın (yalnızca öncellikli tarihlerimizde varmanız halinde ücretsizdir – başvururken sorunuz) 

Havaalanından alındıktan sonra konaklayacağınız yere varın ve yeni evinize yerleşin 

Akademik kurslar ya da Yoğun İngilizce Programı için yerleştirme sınavına girin ve sonra kaydolun 

Zorunlu olan oryantasyon, hoş geldin partisinde yer alın, kulüplere ve etkinliklere katılın, arkadaşlar edinin 

Okul ücretinizi ödeyin ve derslere başlayın 

Open start dates 

2020-2021 Öğretim Yılı için tahmini giderler 
Yoğun İngilizce Programı Akademik Sınıflar 

Üçer Aylık Akademik Yıl Üçer Aylık Akademik Yıl 
(3 ay) (9 ay) (3 ay) (9 ay) 

Harç & ücretler* 

Kitap & gereçler 

Sağlık sigortası 

Konaklama & yemek 650$/ay 

Kişisel harcamalar 

Toplam maliyet (tahmini) 

*Akademik harç ve ücretler 15 krediye göredir; kesin maliyet alınan kredi sayısına bağlıdır.
*Pierce Üniversitesi, eyalet ya da yüksekokul yönetmelikleri ve politikalarına uymak için herhangi bir ücreti önceden bildirimde bulunmadan
değiştirme hakkını saklı tutar.

$2,750 

$250 

$341 

$750 

$6,041 USD

$1,950 

$8,250 

$750 

$1,023 

$5,850 

$2,250 

$18,123 USD

$3,295 

$300 

$341 

$1,950 

$750 

$6,636 USD

$9,886 

$900 

$1,023 

$5,850 

$2,250 

$19,909 USD

Spring 2020 - April  
Summer 2020 - July  
Fall 2020 - September  
Winter 2021 - January  
Spring 2021 - April 



 

  
 

 

  

Nasıl Başvurmalı 

1 

2 

3 

4 

5 

Amacımız, Pierce Üniversitesine başvurmayı sizin için olabildiğince kolaylaştırmaktır. Başvuru sürecinde 
herhangi bir sorunuz olursa international@pierce.ctc.edu adresinden bize e-posta yollamaktan 
çekinmeyin. Bir iş günü içinde size yanıt vereceğiz. Bize eksiksiz bir başvuru formu yollamak için 
endişelenmeyin. Elinizde olanı yollayın ve başarılı bir başvuru için size rehberlik edelim. 

Başvuru Formunu Doldurun 
www.pierce.ctc.edu/ie-apply adresindeki web sitemizde mevcuttur 

Belgelerinizi Toplayın: 

n Pasaportunuzun fotokopisi 

nYüksekokul için at least 20,000$ USD YA DA Yoğun İngilizce Programı (IEP) için 18,000$ bakiye gösteren resmi bir banka 
hesap özeti 

n Resmi olmayan transkriptler: 

n Doğrudan akademik kabul ya da Yoğun İngilizce Programı (IEP) için, lise mezuniyet kanıtı ya da yüksekokul/ 
üniversite kaydı 

n Hızlandırılmış Lise Tamamlama programı için: 
İngilizceye çevrilmiş lise transkriptleri (9’uncu ve daha üst sınıflar ya da 14 yaşından başlayarak) 

n Yüksekokula girişi için İngilizce Yeterlilik kanıtı; TOEFL 61 ya da IELTS 5.5  
Ayrıca şunları da kabul ediyoruz: Eiken 2-A, GTEC IBT 1050, ELS 109, EF B2-3 (Daha fazla seçenek için web sitemize 
bakınız)  Yoğun İngilizce Programına (IEP) kayıt durumunda İngilizce şartı yoktur 

E-posta yoluyla international@pierce.ctc.edu adresine Başvurunuzu ve Belgelerinizi Yollayın 

İşlem ve Gönderim Ücretini (50$) ödeyin—ödeme talimatlarını size yollayacağız 

Bir sonraki iş gününde Kabul Mektubunuz ve Vize belgeniz (I-20) size yollanacaktır 

Vize görüşmesi, konaklama başvurusu ve oryantasyon takvimiyle ilgili bilgiler ve Pierce Üniversitesine başarılı bir 
şekilde kaydolmanız için sonraki adımlara yönelik açıklamaları size sağlayacağız 
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Hemen çevrimiçi başvurun! 
www.pierce.ctc.edu/ie-apply 

Daha fazla bilgi için aşağıdaki 
adresten web sitemizi ziyaret ediniz: 
www.pierce.ctc.edu/IE 

Aşağıdaki noktalardan istediğiniz 
zaman bizimle temasa geçin: 
E-posta: international@pierce.ctc.edu 
Telefon: 253-964-6229 
Faks: 253-964-6256 

Adres: 
Pierce Üniversitesi Uluslararası Eğitim Ofisi 
9401 Farwest Drive SW 
Lakewood, Washington 98498-1999, USA 

#YouAreWelcomeHere 

Pierce Üniversitesi ırk, renk, ulusal köken, yaş, hissedilen ya da fiili fiziksel ya da zihinsel yetersizlik, hamilelik, genetik bilgi, cinsiyet, cinsel eğilim, cinsel kimlik, 
medeni hal, mezhep, din, şerefli biçimde terhis edilmiş eski asker ya da askeri statü, program ve etkinliklerinde eğitimli rehber köpek ya da rehber hayvan 
kullanımı temelinde ayrım yapmaz. 
Uygunlukla ilgili bilgi almak için Pierce Üniversitesi Bölge IX Koordinatörüyle temasa geçiniz, 253-964-6519 | 9401 Farwest Drive SW, Lakewood WA 98498. 

Pierce Üniversitesi, Eşitlik, Çeşitlilik ve Kaynaşmayı ve hiçbir engelli bireyin dışlanmamasını ya da ikincil yardım ya da hizmetler olmaması nedeniyle erişiminin 
engellenmemesini sağlamayı ilke edinmiştir. Kolejin desteklediği tüm etkinlikler için makul olanaklar sağlıyoruz. Böyle bir ihtiyacı öngörüyorsanız ya da 
sağlanan fiziksel erişimle ilgili sorularınız varsa lütfen Erişim ve Engellilik Hizmetleriyle temasa geçiniz, 253-964-6468 ya da ADS@pierce.ctc.edu. Etkinlikten en 
az 2 hafta önce bilgi verilmesi halinde istekler en etkin biçimde yerine getirilebilir. 

Pierce Üniversitesini sosyal me dyada takip edin 

piercecollegeIE piercecollegeIE 

piercecollegeIE PiercecollegeIE 
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