
	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	
	

	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	
	

	 	 	 	 	 	 	 	
	 	

   
 

 
  

 
 
 

 

 

	 	 	 	 	 	 	 	

	 	

 

	 	

Văn phòng Giáo dục Đại học/Cao 
đẳngTư nhân tăng cường và bảo vệ 
lợi ích của các học sinh cũng như 
khách hàng: 

> Giám sát các trường đào tạo Đại 
học/Cao đẳng tư nhân ở bang 
California; 

> Chủ động đấu tranh chống lại 
hoạt động đào tạo không có giấy 
phép; 

> Và giải quyết các khiếu nại của 
học sinh. 

Ghé thăm trang Web 
www.bppe.ca.gov của BPPE 

Để biết thêm thông tin về 
> Cách chọn trường 
> Thư mục các trường đào tạo Đại 
học/Cao đẳng tư nhân đã được phê 
chuẩn hoạt động 

> Tài liệu hoạt động của trường học 
> Cách khiếu nại 
> Trợ giúp và thông tin cho học sinh khi 
trường đào tạo Đại học/Cao đẳng tư 
nhân đóng cửa 

> Cùng nhiều thông tin khác! 

Thành công
Bắt đầu Từ đây 

Văn phòng Giáo dục Đại học/Cao đẳng Tư nhân 

Hãy theo dõi chúng tôi trên Facebook và Twitter! 

Facebook.com/CaBPPE @CaBPPE 

Địa chỉ thư: 
P.O. Box 980818 
West Sacramento, CA 
95798-0818 

Số điện thoại: 
(888) 370-7589 
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