จดหมายถึงผู้ปกครอง
เรี ยน บิดามารดา/ ผู้ปกครอง:
ข้ าพเจ้ าเป็ นเกียรติที่ได้ เขียนจดหมายนี ้ ถึงบิดามารดาของนักศึกษาวิทยาลัย มีความสามารถทางด้ านวิชาการ
จุดประสงค์ของข้ าพเจ้ าคือให้ คณ
ุ มีข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย โคโลราโด เดนเวอร์ และ เพื่อให้ ท่านและบุตรหลานของท่านได้ เรี ยนรู้เพิ่มเติม
ระบบของมหาวิทยาลัย โคโลราโด ได้ ถกู ก่อตังขึ
้ ้นในปี คริ สต์ศกั ราศ 1876 ซึง่ เป็ นวันครบรอบ 100
ปี ของการประกาศอิสรภาพของสหรัฐอเมริ กาและในปี เดียวกันนันกลายเป็
้
นรัฐโคโลราโด ที่มตี ้ นกําเนิดย้ อนหลังไปถึงคริ สต์ศกั ราศ 1912 มหาวิทยาลัย โคโลราโด
เดนเวอร์ ก่อตังขึ
้ ้นอย่างเป็ นทางการ มหาวิทยาลัยได้ จดั ตังวิ
้ ทยาเขตเดียวในปี 1974 และปั จจุบนั นี ้ประกอบด้ วยสองวิทยาเขต คือ วิทยาเขตดาวน์ทาวน์ และวิทยาเขตแอนชุตส์ แมดิเคิล
แคมปั ส
มหาวิทยาลัย โคโลราโด ได้ เติบโตขึ ้นรวม 13 โรงเรี ยนและวิทยาลัยกว่า 130 แผนกวิชา หนึ่งโรงพยาบาลวิชาการหลัก และกว่า 90
ศูนย์การวิจยั สถาบันและห้ องปฏิบตั ิการคลินิก มหาวิทยาลัย โคโลราโดดึงดูดเงินทุน เกินกว่า 420,000,000 เหรี ยญสหรัฐ
ไม่วา่ จะเป็ นทุนประจําทุกปี ในการแข่งขัน และเงินทุนการวิจยั บุกเบิก ในหลายๆด้ าน ไม่วา่ จะเป็ นจากการรักษาโรคมะเร็ ง
ยันไปถึงระบบการสร้ างโครงสร้ างพื ้นฐานในเมือง ที่ก้าวหน้ าและ ยัง่ ยืนกว่า
มหาวิทยาลัย โคโลราโด เป็ นโรงเรี ยนเดียวที่ได้ มีแผนกเภสัส ทันตกรรมและสถาปั ตยกรรม ในรัฐโคโลราโด
และมีการฝึ กอบรมภาษาอังกฤษและการเตรี ยมการสอบ GRE ผ่านสถาบันสอนภาษาอังกฤษของเรา
ที่มีหลักสูตรการออกแบบมาโดยเฉพาะ สําหรับนักศึกษาที่จะเข้ าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย
ท่านอาจจะให้ ความสนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จะได้ เรี ยนรู้วา่ ผู้สมัครที่มีข้อโดดเด่น จะได้ รับการพิจารณาสําหรับการแข่งขันรางวัลทุนการศึกษาของประธานาธิบดี 20,000
ดอลลาร์ สหรัฐ ตลอด 4 ปี (8 ภาคการศึกษา) ผู้สมัครที่มีความอยากรู้ทางปั ญญาแสดงให้ เห็นว่าอาจมีสําหรับมหาวิทยาลัยเกียรตินิยมและโปรแกรมผู้นํา (UHL)
ซึง่ มีเกียรตินิยมสาขาย่อย และหลายโปรแกรมพิเศษอื่น ๆให้ เลือก
งานวิจยั ระดับปริ ญญาตรี ได้ รับการส่งเสริ มและสนับสนุนการผ่านโปรแกรมพิเศษ UHL และอื่น ๆ ที่อยูใ่ นมหาวิทยาลัย ผ่านห้ องสมุดของมหาวิทยาลัย และแคตตาล็อกออนไลน์
นักเรี ยนสามารถเข้ าใช้ บริ การถึงได้ ถึง 15 คอลเลกชัน่ พิเศษ 11 ล้ านเล่ม และ 3.5 ล้ านทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ พร้ อมะรบบรองรับ สนับสนุนด้ านเทคโนโลยี ให้ กบั นักเรี ยนที่เวิร์กสเตชัน
ในห้ องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ ของมหาวิทยาลัย และผ่านโต๊ ะช่วยเหลือCU ออนไลน์
การเข้ าถึงผ่านทางพอร์ ทลั ของมหาวิทยาลัย (UCDAccess) นักเรี ยนสามารถเชื่อมต่อไปยังโลกเว็บ บริ การอีเมล ทรัพยากรของห้ องสมุด ตารางวิชาเรี ยน คะแนนข้ อสอบ
และข้ อมูลการเรี ยกเก็บเงิน ทังนี
้ ้บริ การอินเทอร์ เน็ตไร้ สาย ยังมีอยูใ่ นอาคารทุกวิทยาเขต
วิทยาเขตของเราตังอยู
้ ใ่ นเมืองเดนเวอร์ รัฐโคโลราโด ซึง่ อยูในกลางเมือง ที่โอบอ้ อมไปด้ วยเทือกเขาร็ อกกีที่สวยงาม ในภาคกลางของสหรัฐอเมริ กา เมืองเดนเวอร์ เป็ นที่ร้ ูจกั กีนดีในน่าอยู่
ที่นําเสนอศิลปวัฒนธรรม ทีมกีฬาที่สําคัญ สวนสาธารณะเพื่อความปลอดภัยและอื่น ๆ เมื่อเร็ ว ๆ นี ้เดนเวอร์ ถกู จัดอันดับ 'อเมริ กาเมืองรูปแบบเหมาะสมที่สดุ ในนิตยสาร
Newsweek เดนเวอร์ ยงั ให้ โอกาสนับไม่ถ้วนสําหรับการฝึ กงานการทํางาน อาสาสมัคร
และประสบการณ์การเรี ยนรู้นอกห้ องเรี ยนในเมืองที่เศรษฐกิจเจริ ญรุ่งเรื อง
เมืองเดนเวอร์ สามารถเข้ าถึงโดยเที่ยวบินระหว่างประเทศ และภายในประเทศผ่านสนามบินนานาชาติเดนเวอร์
และการเดินทางไปยังมหาวิทยาลัยโคโลราโดเดนเวอร์ มหาวิทยาลัยเป็ นเรื่องง่ายผ่านทางระบบขนส่งสาธารณะ
คุณสามารถเรี ยนรู้มากขึ ้นเกี่ยวกับชีวิตความเป็ นอยูน่ กั ศึกษาของเราและกิจกรรมที่ http://international.ucdenver.edu
หากท่านมีคําถามใด ๆ กรุณาแจ้ งให้ เราทราบ โดยติดต่อเราที่ application@ucdenver.edu
เราหวังว่าท่านและบุตรหลานของท่าน จะพิจารณาอย่างจริ งจัง ในสิ่งที่มหาวิทยาลัยโคโลราโดเดนเวอร์ อํานวยให้
ขอแสดงความนับถือ
จอร์ จ เอฟ. คาเซนก้ า,
ผู้อํานวยการ ฝ่ ายบริ หารการลงทะเบียนระหว่างประเทศ

