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ELS mang đến cho bạn những lựa chọn học tập 
đa dạng nhằm trau dồi kỹ năng tiếng Anh, một kỹ 
năng vô cùng quan trọng để đạt được thành công 
trong học tập và sự nghiệp ngày nay. Chương trình 
chứa đựng những cơ hội khám phá và trải nghiệm, 
những người bạn mới đến từ những nền văn hóa 
mới, và hành trình học hỏi, vươn tới thành công. 

Khi lựa chọn ELS, bạn đang đầu tư cho tương lai của mình. Chúng tôi có 
mặt ở hơn 80 địa điểm, nhiều trung tâm trong số đó tọa lạc ngay trong 
khuôn viên các trường đại học. Những trung tâm của chúng tôi được 
trang bị đầy đủ với các Trung tâm Công nghệ Ngôn ngữ hiện đại cùng 
đội ngũ giáo viên có trình độ xuất sắc. Chúng tôi cung cấp những dịch vụ 
toàn diện về tư vấn tuyển sinh vào các trường đại học, rèn luyện kỹ năng 
chuẩn bị cho các kỳ thi, và đào tạo những chương trình dạy tiếng Anh có 
uy tín. Và với mạng lưới trên 650 trường đại học đối tác, cho dù mục tiêu 
học tiếng Anh của bạn là gì, bạn có thể tin tưởng vào ELS để giúp bạn đạt 
được những mục tiêu đó.    
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HÃY SẴN SÀNG CHO THÀNH CÔNG.
KHỞI ĐẦU HÀNH TRÌNH TẠI ĐÂY.

ELS INTERNATIONAL PATHWAYS®

Úc | Ca na đa| Trung Quốc | Châu Âu | Ấn Độ | Mã Lai | Mỹ

Khám phá.
Học Tiếng Anh. 

                      Thành công.

PHONG 
VAN SINH 
VIÊN

Thông tin 
thi thuc 

Cập nhật



Ohio University 
Chương trình Tiếng Anh Chuyên sâu Đại học Ohio
Chương trình Tiếng Anh Chuyên sâu, OPIE, là một trong những chương trình tiếng Anh hàng 
đầu của Mỹ với trụ sở nằm ở vị trí thuận lợi ngay trong khuôn viên trường Đại học Ohio.
 
Lịch sử Hình thành:
•  Các khóa học tiếng Anh đầu tiên của OPIE bắt đầu từ năm 1976. Đây được xem là chương 

trình tiếng Anh đầu tiên của khu vực bang Ohio. 
•  Đại học Ohio là trường đại học công lập có bề dày lịch sử và truyền thống giáo dục uy tín kể 

từ khi được thành lập vào năm 1804.

Chương trình Đào tạo:
• Nhiều sinh viên từ khắp nơi trên thế giới đến với OPIE để nâng cao khả năng tiếng Anh, chuẩn 

bị cho chương trình học chính thức và học văn hóa Mỹ. 
• Trường Đại học Ohio tự hào với nhiều chương trình đào tạo phong phú: hơn 250 chương trình 

cử nhân, 188 chương trình thạc sĩ, và 58 chương trình tiến sĩ, bao gồm các chuyên ngành Kinh 
doanh, Kỹ thuật và Viễn thông.

Địa điểm:
•  Athens (Ohio) nằm giữa những ngọn đồi xinh đẹp với khoảng 24.000 dân cư thân thiện. Đây 

là một môi trường học tập yên bình và an toàn.
•  Athens (Ohio) nằm ở khu vực trung tâm, dễ dàng đáp những chuyến bay ngắn hoặc lái xe đến 

các thành phố lớn như Washington D.C, Chicago, và New York.

Gordy Hall 155
1 Ohio University 

Athens, Ohio 45701
opie@ohio.edu

Phone:  740.593.4575
Fax:  740.593.4577

www.ohio.edu/opie
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Yale University 
Học Viện Ngôn Ngữ Tiếng Anh

Học viện Ngôn ngữ Tiếng Anh Đại học Yale mở ra cơ 
hội học tập và trải nghiệm cuộc sống trong một khuôn 
viên đại học sống động tại Mỹ. Sinh viên của chúng tôi 
tận hưởng cuộc sống trong khuôn viên Đại học Yale và 
tham gia các chương trình giáo dục và xã hội với các 
sinh viên đại học và sinh viên quốc tế khác tại Yale. 

Học viện Ngôn ngữ Tiếng Anh Đại học Yale cung cấp 
các chương trình sau đây vào tháng Bảy và tháng Tám 
cho sinh viên tại tất cả các trình độ tiếng Anh: 

Chương trình Tiếng Anh Chuyên sâu (6 tuần)
Chương trình này dành cho sinh viên muốn nâng cao kỹ 
năng tiếng Anh học thuật.

Hội thảo Sau đại học (6 tuần)
Chuẩn bị cho những thách thức trong chương trình sau 
đại học và nâng cao kỹ năng nói và viết học thuật.

Hội thảo Luật (6 tuần)
Tìm hiểu về hệ thống luật pháp Hoa Kỳ và ngôn ngữ 
chuyên ngành.

Hội thảo Kinh doanh (6 tuần)
Học giao tiếp kinh doanh thông qua các tình huống 
nghiên cứu và thảo luận.

Chương trình Dự bị Đại học dành cho Học sinh 
Trung học (3 tuần)
Chuẩn bị cho chương trình đại học tại một trường đại 
học hoặc cao đẳng tại Mỹ.

English Language Insitute 
U.S. Mail: P.O. Box 208355 

New Haven, Connecticut 06520 USA

http://summer-eli.yale.edu
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Spring International Language Center
HỌC TIẾNG ANH TẠI COLORADO hoặc ARKANSAS

Từ năm 1979, Trung tâm Ngôn ngữ Quốc tế Spring (SILC) đã cung cấp chương trình 
tiếng Anh chất lượng cao cho sinh viên từ khắp nơi trên thế giới. SILC có các khóa 
học tiếng Anh chuyên sâu quanh năm và chương trình tiếng Anh kỳ nghỉ ngắn hạn vào 
mùa hè. Nếu bạn muốn học đại học tại Hoa Kỳ hoặc chỉ muốn nâng cao kỹ năng tiếng 
Anh phục vụ cho công việc, chúng tôi sẽ giúp bạn đạt được mục tiêu của bạn. 

Chương trình có:
•  Sáu cấp độ từ sơ cấp đến nâng cao
•  Lớp học hai mươi ba giờ một tuần trong chương trình chín tuần và có quanh năm
•  Giảng viên bằng cấp cao và có nhiều năm giảng dạy
•  Ba mươi ba năm đào tạo tiếng Anh chất lượng cao
•  Hai trung tâm tại Colorado và một trung tâm tại Arkansas
•  Chương trình ở cùng gia đình người Mỹ

2575 West Church Avenue
Littleton, Colorado 80120 USA

Phone: 303.797.0100  
Fax: 303.797.0127

Email: spring@spring.edu

www.spring.edu



University of Nevada, Reno
Trường Đại Học Nevada, Reno là trường đại học công đã được kiểm định toàn diện, được thành lập năm 
1874. Là trường đại học lâu đời nhất trong hệ thống giáo dục của bang Nevada, trường có truyền thống học 
tập xuất sắc trong nhiều năm. Sinh viên có thể lựa chọn hơn 145 ngành học chính ở bậc đại học và cao học, 
cũng như học chương trình tiếng Anh chuyên sâu toàn thời gian. Trường có hơn 18.000 sinh viên đến từ các 
bang trên toàn nước Mỹ và hơn 80 quốc gia. 

CHƯƠNG TRÌNH CẤP BẰNG
• Chương trình lấy bằng Cử Nhân, Thạc Sỹ và Tiến sỹ
• Các ngành học nổi tiếng gồm Kỹ Thuật, Khoa Học Máy Tính, Kinh Doanh, Nghệ Thuật Nhân Văn, 

Truyền Thông và nhiều ngành khác
• Học phí và chi phí sinh hoạt phải chăng 
• Có chương trình học bổng và chương trình trợ giảng dành cho sinh viên bậc sau đại học

CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH TOÀN THỜI GIAN
• Có sáu lần tuyển sinh trong một năm
• Trải nghiệm văn hóa Mỹ khi nâng cao kỹ năng tiếng Anh
• Chuẩn bị cho chương trình Đại Học
• Hỗ trợ Nhập Học Có Điều Kiện ở bậc đại học

University of Nevada, Reno
1664 N. Virginia St., Reno,  NV  89557-0208

Intensive English Language Center
ESL@unr.edu • 775.784.6075

Office of International Students
international@unr.edu • 775.784.6874

www.unr.edu/oiss • www.unr.edu/ielc 

University of Nevada, Reno
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74  Bảng xếp hạng các 
trường đại học có cho 
bạn danh sách các 
trường Đại học “Tốt 
nhất” tại Mỹ? 

80 Đầu tư cho Giáo dục 
tại Mỹ: Đầu tư cho 
Tương lai của bạn

BÀI KIỂM TRA 

50  IELTS cho du học Mỹ

56  Trắc nghiệm TOEFL®

62  GMAT®

TRONG MỌI ẤN 
PHẨM

6  Thư của Tổng Biên 
Tập 

102  Mục lục

104 Lên kế hoạch và đóng  
gói tư trang

T.90 T.92

Phát NGO
McNeese State University

8032

56

SINH VIÊN QUỐC TẾ KỂ NHỮNG CÂU CHUYỆN CỦA HỌ!

CÁC BƯỚC ĐẦU 
TIÊN  

1o Du học Mỹ - cánh 
cửa thay đổi tương 
lai

14  Học Tiếng Anh

18  Hãy Bắt đầu  
Chương trình  
Cử nhân của bạn tại 
Trường Cao đẳng 
Cộng đồng

32 Tìm hiểu hệ thống 
giáo dục Hoa Kỳ

26 Nộp đơn nhập học

42 Xin visa du học mỹ: 
Dễ hay Khó?

VÀI NÉT VỀ NỀN 
GIÁO DỤC HOA KỲ

72  Trường và trường đại      
học

TOEFL®  
california state university, Bakersfield, California

PHIÊN BAN TIÊNG VIÊT

phong van

Tuân Nguyên 
City College of San Francisco

Foothill and De Anza Colleges
Hơn 50 năm qua, trường Foothill và De Anza luôn nằm trong số các trường cao đẳng hệ hai năm hàng 
đầu tại Mỹ với những điểm nổi bật như Giải Thưởng Thành Tựu Xuất Khẩu do Bộ Thương Mại Mỹ 
phong tặng, Giáo sư Ưu tú của Năm tại Bang California, Trường Cao đẳng Cộng đồng Đẹp Nhất và 
bổ nhiệm cựu Hiệu Trưởng Kanter là Thứ trưởng Bộ Giáo Dục. Là một trong những trường cao đẳng 
lớn nhất của quận, trường hiện có 45.000 sinh viên, gồm 3.800 sinh viên quốc tế đến từ 100 quốc gia.

Trường có chương trình pathway lấy bằng cử nhân hàng đầu với chi phí giảm một nửa do ký hợp đồng 
liên kết cam kết chuyển tiếp với 16 trường đại học hàng đầu như UC Davis, Irvine, Merced, Riverside, 
San Diego, Santa Barbara, Santa Cruz, Arizona State, Cornell Kỹ thuật Môi trường và nhiều trường 
khác; khóa học chuyển tiếp đến 100 trường đại học và danh tiếng chuyển tiếp hàng đầu: xếp hạng #1 và 
#2 về sự thành công chuyển tiếp sinh viên trong số các trường cao đẳng cộng đồng tại bang California 
và #1 với số lượng học sinh chuyển tiếp lên Đại Học California, gồm 108 sinh viên quốc tế được nhập 
học vào Đại Học UC Berkeley and 150 vào UCLA kỳ mùa Thu 2012, 72 vào USC and 372 vào UC 
Davis kỳ mùa Thu 2013. Trường có hơn 100 ngành học chuyển tiếp, nhập học linh hoạt không cần 
điểm SAT và học phí phải chăng.

Nằm trong Thung lũng Silicon nổi tiếng thế giới cách thành phố San Francisco 45 phút về phía nam, 
bao quanh trường là trụ sở chính của các công ty nổi tiếng thế giới như Apple, Yahoo!, Google, eBay, 
Cisco, Facebook, Intel, Pixar và hơn 6.000 công ty công nghệ khác. Với 300 ngày nắng ấm và nhiệt độ 
trung bình 21◦C, nơi đây có phong cách sống của người California thực thụ với bãi biển Bờ Thái Bình 
Dương, một trong những nơi tốt nhất để lướt sóng, chơi golf, và tham quan trong nước, ngoài ra có thể 
đi dã ngoại và trượt tuyết tại Công viên Quốc gia Yosemite và Hồ Tahoe. 

international.fhda.edu

International Admissions
12345 El Monte Road  

Los Altos Hills, California 94022



Foothill and De Anza Colleges
Hơn 50 năm qua, trường Foothill và De Anza luôn nằm trong số các trường cao đẳng hệ hai năm hàng 
đầu tại Mỹ với những điểm nổi bật như Giải Thưởng Thành Tựu Xuất Khẩu do Bộ Thương Mại Mỹ 
phong tặng, Giáo sư Ưu tú của Năm tại Bang California, Trường Cao đẳng Cộng đồng Đẹp Nhất và 
bổ nhiệm cựu Hiệu Trưởng Kanter là Thứ trưởng Bộ Giáo Dục. Là một trong những trường cao đẳng 
lớn nhất của quận, trường hiện có 45.000 sinh viên, gồm 3.800 sinh viên quốc tế đến từ 100 quốc gia.

Trường có chương trình pathway lấy bằng cử nhân hàng đầu với chi phí giảm một nửa do ký hợp đồng 
liên kết cam kết chuyển tiếp với 16 trường đại học hàng đầu như UC Davis, Irvine, Merced, Riverside, 
San Diego, Santa Barbara, Santa Cruz, Arizona State, Cornell Kỹ thuật Môi trường và nhiều trường 
khác; khóa học chuyển tiếp đến 100 trường đại học và danh tiếng chuyển tiếp hàng đầu: xếp hạng #1 và 
#2 về sự thành công chuyển tiếp sinh viên trong số các trường cao đẳng cộng đồng tại bang California 
và #1 với số lượng học sinh chuyển tiếp lên Đại Học California, gồm 108 sinh viên quốc tế được nhập 
học vào Đại Học UC Berkeley and 150 vào UCLA kỳ mùa Thu 2012, 72 vào USC and 372 vào UC 
Davis kỳ mùa Thu 2013. Trường có hơn 100 ngành học chuyển tiếp, nhập học linh hoạt không cần 
điểm SAT và học phí phải chăng.

Nằm trong Thung lũng Silicon nổi tiếng thế giới cách thành phố San Francisco 45 phút về phía nam, 
bao quanh trường là trụ sở chính của các công ty nổi tiếng thế giới như Apple, Yahoo!, Google, eBay, 
Cisco, Facebook, Intel, Pixar và hơn 6.000 công ty công nghệ khác. Với 300 ngày nắng ấm và nhiệt độ 
trung bình 21◦C, nơi đây có phong cách sống của người California thực thụ với bãi biển Bờ Thái Bình 
Dương, một trong những nơi tốt nhất để lướt sóng, chơi golf, và tham quan trong nước, ngoài ra có thể 
đi dã ngoại và trượt tuyết tại Công viên Quốc gia Yosemite và Hồ Tahoe. 

international.fhda.edu

International Admissions
12345 El Monte Road  

Los Altos Hills, California 94022
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Loyola Marymount University
Thành phố độc đáo. Nền giáo dục đặc biệt.

Tọa lạc tại thành phố sôi động Los Angeles, Trường Đại Học Loyola Marymount có 
hơn 80 chương trình và ngành học trên nền tảng khoa học xã hội nhân văn phát triển 
mạnh mẽ.

Chương trình học được giảng dạy theo truyền thống Dòng Tên và Marymount nhấn 
mạnh giá trị đạo đức, công bằng xã hội, chuẩn bị cho tương lai và sự nghiệp của sinh 
viên.

Tại LMU, có khoảng 21 sinh viên một lớp và tỷ lệ sinh viên và giáo viên 11:1 do đó mỗi 
sinh viên luôn nhận được sự quan tâm từ các giảng viên của trường.

Trường nằm trong số 3 trường Đại học Mỹ hàng đầu tại Miền Tây (theo báo U.S. News 
& World Report) và một trong số 20 trường đại học có thư viện phong phú nhất tại Mỹ 
(theo Princeton Review). Để biết thêm thông tin về LMU vui lòng truy cập trang web 
www.lmu.edu/international

Loyola Marymount University
1 LMU Drive

Los Angeles, California 90045  USA
email:  international@lmu.edu

lmu.edu/international 
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ELS mang đến cho bạn những lựa chọn học tập 
đa dạng nhằm trau dồi kỹ năng tiếng Anh, một kỹ 
năng vô cùng quan trọng để đạt được thành công 
trong học tập và sự nghiệp ngày nay. Chương trình 
chứa đựng những cơ hội khám phá và trải nghiệm, 
những người bạn mới đến từ những nền văn hóa 
mới, và hành trình học hỏi, vươn tới thành công. 

Khi lựa chọn ELS, bạn đang đầu tư cho tương lai của mình. Chúng tôi có 

mặt ở hơn 80 địa điểm, nhiều trung tâm trong số đó tọa lạc ngay trong 

khuôn viên các trường đại học. Những trung tâm của chúng tôi được 

trang bị đầy đủ với các Trung tâm Công nghệ Ngôn ngữ hiện đại cùng 

đội ngũ giáo viên có trình độ xuất sắc. Chúng tôi cung cấp những dịch vụ 

toàn diện về tư vấn tuyển sinh vào các trường đại học, rèn luyện kỹ năng 

chuẩn bị cho các kỳ thi, và đào tạo những chương trình dạy tiếng Anh có 

uy tín. Và với mạng lưới trên 650 trường đại học đối tác, cho dù mục tiêu 

học tiếng Anh của bạn là gì, bạn có thể tin tưởng vào ELS để giúp bạn đạt 

được những mục tiêu đó.    

©
 C

op
yr

ig
ht

 2
01

5 
EL

S 
Ed

uc
at

io
na

l S
er

vi
ce

s, 
In

c.
 –

 a
 B

er
lit

z 
co

m
pa

ny
.

ELS.edu    UniversityGuideOnline.org

HÃY SẴN SÀNG CHO THÀNH CÔNG.
KHỞI ĐẦU HÀNH TRÌNH TẠI ĐÂY.

ELS INTERNATIONAL PATHWAYS®Úc | Ca na đa| Trung Quốc | Châu Âu | Ấn Độ | Mã Lai | Mỹ

Khám phá.
Học Tiếng Anh. 

                      Thành công.

PHONG 
VAN SINH 
VIÊN

Thông tin thi thuc Cập nhật

CÁC BẠN THÂN MẾN, 
Chưa bao giờ việc học tập tại Hoa 
Kỳ lại thuận tiện như lúc này. Nền 
kinh tế toàn cầu ngày nay đòi hỏi đội 
ngũ làm việc có kinh nghiệm quốc 
tế và khả năng ngôn ngữ tiếng Anh 
tốt. Hãy lựa chọn học tiếng Anh tại 
một chương trình thành viên của 
EnglishUSA hoặc UCIEP, và bạn sẽ 
được đảm bảo rằng chương trình sẽ 
đáp ứng được chuẩn mực cao nhất về 
chất lượng giảng dạy và dịch vụ cung 
cấp cho sinh viên. 

Lựa chọn học tập tại Hoa Kỳ vì 
vẻ đẹp của đất nước Hoa Kỳ và văn 
hóa đa dạng. Lựa chọn học tập tại 
Hoa Kỳ vì nơi đây là hội tụ của văn 
hóa, lịch sử và giải trí. Lựa chọn học 
tập tại Hoa Kỳ vì có các trường đại 
học nổi tiếng thế giới và nhiều cơ hội 
học tập. Lựa chọn nơi đem đến chất 
lượng đỉnh cao để tối ưu hóa đầu tư 
cho tương lai của bạn. Hãy lựa chọn 
nền giáo dục Hoa Kỳ. 

Gerard A. Krzic, Ph.D
President 
Consortium of University and  
College Intensive English  
Programs (UCIEP) 
www.uciep.org

CARBON NEUTRAL PRINTINGThis magazine is printed with soy-based inks on recycled paper by a printing company that recycles waste products and scrap paper and removes 
carbon-based chemicals from its exhaust system. 

Hãy ghé thăm chúng tôi tại STUDYUSA.COMKẾT NỐI VỚI  
CHÚNG TÔI!

Caroline O’Neal
President
EnglishUSA
www.englishusa.org

CÁC SINH VIÊN ĐÃ NÓI GÌ!

Registered in the United States Patent  
and Trademark Office. ©1985 

Study in the USA, Inc.
119 South Main Street, Suite 220  
Seattle, WA  98104 USA
Tel: (206) 622-2075 info@StudyUSA.com
Fax: (206) 624-4381  www.StudyUSA.com 

Study in the USA accepts listings from schools, universities, institutes and programs that meet only 
the highest standards of integrity, excellence in education and service to international students

Học tập tại Hoa Kỳ không chỉ giúp 
tôi lấy được bằng cấp và chứng chỉ 
giáo dục. Kinh nghiệm mà bạn tích 
lũy được sẽ giúp bạn khẳng định 
bạn là ai. Sống và học tập tại một 
nước khác-đặc biệt tại một nơi mà 
ngôn ngữ hoặc văn hóa hoàn toàn 
khác so với đất nước của bạn-là một 
trải nghiệm đầy thử thách, đòi hỏi 
bạn phải có một thái độ tích cực và 
dũng cảm. Những đặc điểm này đôi 
khi lại có nhiều ảnh hưởng hơn là 
bằng cấp của tôi. Tại Mỹ bạn có thể 
đạt được ước mơ của mình. 

 Landry, ĐỨC

Study in the USA® đã cung cấp 
cho tôi rất nhiều thông tin hữu ích 
về Hoa Kỳ. Tôi đã tìm hiểu được rất 
nhiều thông tin và cơ hội mà sinh 
viên quốc tế tại Mỹ có thể nhận 
được.  

 Malaku, HÀ LAN 

Cố vấn học tập của tôi đưa cho 
tôi một bản copy tạp chí của tổ 
chức, và nó đã giúp tôi rất nhiều 
trong việc quyết định học tập tại 

Hoa Kỳ. Cám ơn vì đã truyền cảm 
hứng cho tôi! :)         
        Senko, NHẬT BẢN 

Trang web Study in the USA® trả 
lời tất cả các câu hỏi mà tôi đang 
quan tâm. Vì vậy tôi hoàn toàn hài 
lòng. Hãy tiếp tục phát huy! 

 Leah, KENYA

KẾT NỐI 
VỚI CHÚNG 

TÔI QUA 
INSTAGRAM
@studyintheusa

RENAIT STEPHENS CEO/Publisher     JENNIFER PRIVETTE Editor and Assistant Publisher

SUTTON LONG Magazine Art Director     JANE STAGG Production Manager

BETH GREENE Director of Sales/Marketing     TRISH BRUNO Director of Publications/Online

EVE FLORIN Associate Publisher     PEGGY J. PRINTZ Past Publisher 

WESLEY COSTA Director of Operations     SIMON HAMLIN Sales Associate

IRENE GAZALI, ALLAN LEAL, SANDRA SPEAR Graphic Design

JUDD BUNDY Senior Web Developer     TRAVIS DRAGESET Marketing and Social Media Specialist
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Loyola Marymount University
Thành phố độc đáo. Nền giáo dục đặc biệt.

Tọa lạc tại thành phố sôi động Los Angeles, Trường Đại Học Loyola Marymount có 
hơn 80 chương trình và ngành học trên nền tảng khoa học xã hội nhân văn phát triển 
mạnh mẽ.

Chương trình học được giảng dạy theo truyền thống Dòng Tên và Marymount nhấn 
mạnh giá trị đạo đức, công bằng xã hội, chuẩn bị cho tương lai và sự nghiệp của sinh 
viên.

Tại LMU, có khoảng 21 sinh viên một lớp và tỷ lệ sinh viên và giáo viên 11:1 do đó mỗi 
sinh viên luôn nhận được sự quan tâm từ các giảng viên của trường.

Trường nằm trong số 3 trường Đại học Mỹ hàng đầu tại Miền Tây (theo báo U.S. News 
& World Report) và một trong số 20 trường đại học có thư viện phong phú nhất tại Mỹ 
(theo Princeton Review). Để biết thêm thông tin về LMU vui lòng truy cập trang web 
www.lmu.edu/international

Loyola Marymount University
1 LMU Drive

Los Angeles, California 90045  USA
email:  international@lmu.edu

lmu.edu/international 
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Chương trình Anh ngữ Chuyên sâu Texas
Với hai địa điểm học, Chương trình Anh ngữ Chuyên sâu Texas (TIEP) đem đến nhiều 
trải nghiệm học tập cho sinh viên Việt Nam. Chương trình của chúng tôi tại Beaumont 
nằm trong khuôn viên Trường Đại Học Lamar gần Houston và Galveston. Địa điểm 
của trường tại trung tâm thành phố Austin nằm gần Trường Đại Học Texas và là một 
trong những chương trình tiếng Anh được thành lập sớm nhất tại Texas.
 
Tại TIEP, bạn sẽ học tập trong môi trường đa dạng và vui vẻ, với các giảng viên và 
nhân viên có trình độ cao, và luôn đặt mục tiêu học tiếng Anh của bạn lên hàng đầu. 
Chúng tôi có các lớp học về kỹ năng nghe, nói, đọc, luyện thi các bài kiểm tra tiêu 
chuẩn, và kỹ năng học học thuật. 
 
TIEP là cầu nối đến giảng đường đại học. Sinh viên của chúng tôi có thể tiếp cận với 
các nguồn lực sau: 
• Nhập học có điều kiện vào một số các trường cao đẳng và đại học 
• Miễn điểm TOEFL
• Tư vấn nhập học đại học 
• Luyện thi các bài kiểm tra tiêu chuẩn
• Dạy kèm cá nhân 
• Các lớp học lựa chọn

TIEP Nhập Học Có 
Điều Kiện

Trường Đại 
Học

www.tiep.edu         www.tiep.edu/university-express 
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Được thành lập năm 1971, National University là tổ chức giáo dục bậc cao 
tư thục, phi lợi nhuận lớn thứ hai tại bang California, với cam kết mang lại 
những cơ hội học tập dễ tiếp cận nhưng đầy thử thách, đồng thời phù hợp với 
cộng đồng sinh viên đa văn hóa. Ngày nay, National University có các cơ sở 
tại bang California và bang Nevada và đã trao hơn 204.000 bằng cấp và chứng 
chỉ cho học viên. Trường có 30.000 sinh viên đang theo học, đến từ 76 quốc 
gia trên thế giới. Trường đại diện cho những gì tốt nhất của giáo dục bậc cao 
Hoa Kỳ và thế giới.
 
National University đào tạo và giảng dạy hơn 100 chương trình bậc đại học 
và sau đại học, bao gồm 5 trường và 1 phân trường đại học gồm Trường Kinh 
doanh và Quản lý, Trường Sư phạm, Trường Kỹ thuật và Máy tính, Trường 
Dịch vụ Sức khỏe và Con người, Trường học Chuyên ngành, và phân trường 
Đại học Văn chương và Khoa học.

www.nu.edu/international

National University
Trường Đại học Quốc gia

Spectrum Campus
9388 Lightwave Avenue

San Diego, CA 92123
Điện thoại: 858-541-7747

Email: isa@nu.edu
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IN THE USA
WHY STUDY

Du Hoc My
CAnh cUa thay DOi 
tUOng lai 
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Tên của một trường Đại học Mỹ nào đó xuất hiện 
trong CV của bạn có ý nghĩa gì? Tại sao những 

nhà tuyển dụng lại để mắt và chú ý tới những bằng cấp của bạn 
tại Mỹ?

Điều đó chứng minh rằng tiếng Anh của bạn ở trình độ 
cao, và có những trải nghiệm quý báu trong môi trường đa văn 
hóa. Nó cho thấy bạn đã từng học tại một đất nước có nền giáo 
dục bậc nhất, đồng thời tiếp cận nền công nghệ tiên tiến trên 
thế giới. Họ cũng sẽ biết rằng bạn đã được cung cấp kiến thức 
chuyên sâu, có kỹ năng giải quyết tốt vấn đề và làm việc đúng 
theo chuyên ngành học của bạn.

Bạn sẽ có được nhiều cơ hội hơn 
Du học Mỹ và nước ngoài không chỉ mang lại cho bạn những 
tấm bằng có giá trị, mà những trải nghiệm còn cho thấy bạn 
là ai. Sống và học tập tại một đất nước khác – đặc biệt nơi mà 
bạn ít được sử dụng ngôn ngữ mẹ đẻ của mình – đó là một sự 
thử thách, đòi hỏi sự cố gắng, nỗ lực và một thái độ tích cực. 
Đôi khi, những phẩm chất này còn có giá trị hơn những tấm 
bằng.

Nước Mỹ và sự đa dạng
Có rất nhiều trường với nhiều lĩnh vực, chuyên ngành để bạn 
học. Nếu bạn thích kinh doanh, bạn không chỉ gói gọn trong 
một ngành học chung chung mà còn có thể lựa chọn nhiều 
lĩnh vực khác như: kế toán, marketing, kinh doanh quốc tế, 
quản trị kinh doanh hoặc tài chính (Và còn nhiều hơn thế!). 
Sự đa dạng này không chỉ có ở hệ Đại học, Sau Đại học mà còn 
có cả hệ Tiến Sĩ nữa.

Còn một lựa chọn mà Bạn có thể chưa biết đó là theo học 
tại một trường Cao Đẳng Cộng Đồng hệ 2 năm, và sau đó sẽ 
là “cánh cửa” cho bạn bước vào trường Đại học. Bạn sẽ hoàn 
thành 2 năm đầu tiên tại trường Cao Đẳng Cộng Đồng và 
chuyển tiếp các tín chỉ sang năm 3 và 4 tại các trường Đại học 
hệ 4 năm. Con đường học tập này rất phổ biến tại Mỹ. Cao 
đẳng Cộng Đồng thường có mức học phí thấp, lớp học nhỏ và 
mỗi cá nhân sẽ được quan tâm nhiều hơn. Nhiều trường Cao 
Đẳng Cộng Đồng còn cung cấp những chương trình đào tạo 
tiếng Anh chuyên sâu cho các bạn nữa đấy!

Hoặc bạn có thể theo học chương trình 4 năm tại trường 

Cao đẳng, Đại học. Sự 
phong phú trong lựa chọn 
cho thấy được tầm cỡ của 
nền giáo dục Hoa Kỳ. Bạn có 
thể theo học tại một trường 
Đại học Công lập lớn, như 
Đại học Arkansas hoặc Đại 
học Nevada, Reno. Nếu 
bạn thích một không gian 
riêng biệt với một cộng đồng 
nhỏ hơn, bạn có thể học 
tại trường Đại học tư, như 
Đại học John F. Kennedy, 
California.

Vì có nhiều sự lựa chọn, 
nên bạn cần phải biết yếu 
tố nào là quan trọng đối với 
bạn. Học phí và sinh hoạt 
phí ở mỗi trường đều khác 
nhau. Nếu chi phí là mối 
quan tâm, bạn nên lựa chọn 
những trường Đại học công 
lập hay những trường vùng 
ngoại ô. Và những trường 
Cao đẳng, Đại học danh 
tiếng và tư thục cũng không 
thể bỏ qua. Với các trường 
Đại học mà bạn quan tâm, 
bạn nên tìm xem họ có học 
bổng hoặc hỗ trợ tài chính 
hay không. Nhiều trường 
trao học bổng nhưng bạn 
phải tìm kiếm và nắm bắt cơ 
hội đó.

Những tiêu chí khác 
cũng quan trọng như môi 
trường sống và văn hóa địa 
phương. Ví dụ, Bờ Tây có 
nhiều biển, các hoạt động 

CAnh cUa thay DOi 
tUOng lai 
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ngoài trời, người dân thì sống hào phóng và có nhiều cộng đồng người Việt Nam ở khu vực đó. 
Khu vực Trung Tây có nhiều trường đại học nghiên cứu lớn và người dân thì rất thân thiện và 
tốt bụng.

Dù chọn nơi đâu, bạn sẽ thấy người Mỹ rất tốt bụng và chào đón sinh viên quốc tế, khuôn 
viên trường học an toàn, và mỗi vùng của nước Mỹ đều có một nền văn hóa đặc trưng riêng.

Giống như nhiều sinh viên Quốc tế khác, bạn sẽ tự hỏi, “Làm thế nào”. Bạn có thể tìm kiếm 
cơ hội từ nhiều nguồn như tạp chí Study in the USA. StudyUSA.com, triển lãm du học của 
Capstone Vietnam, văn phòng tư vấn EducationUSA v.v.

Trong cuốn tạp chí Study in the USA, bạn sẽ thấy nhiều trường đại học, cao đẳng và các 
chương trình đào tạo tiếng Anh chất lượng. Cũng có nhiều thông tin hữu ích về chương trình 
MBA, hệ thống giáo dục Mỹ, các trường cao đẳng và đại học, nộp hồ sơ nhập học, các bài kiểm 
tra, visa và chuẩn bị tài chính. Và bạn đừng quên đọc những bài viết phỏng vấn sinh viên nhé!

Ngoài ra, bạn sẽ tìm thấy được những thông tin tương tự nhưng phong phú hơn nhiều tại 
StudyUSA.com. Trong đó, có liệt kê nhiều trường hơn so với cuốn tạp chí. Mỗi trường đều có 
một trang riêng biệt cung cấp những thông tin về chương trình học, địa điểm, các dịch vụ hỗ 
trợ, những yêu cầu cần thiết, v.v. và bạn có thể liên hệ trực tiếp với các trường và hỏi thêm nhiều 
thông tin hơn.

Theo học tại Mỹ là sự trải nghiệm tuyệt vời và bạn sẽ được tiếp cận với nhiều cơ hội nghề 
nghiệp và những người bạn tốt suốt đời.

Sống và học tập tại một 
đất nước khác – đặc 

biệt nơi mà bạn ít được 
sử dụng ngôn ngữ mẹ 

đẻ của mình – đó là một 
sự thử thách, đòi hỏi sự 
cố gắng, nỗ lực và một 
thái độ tích cực. Đôi khi, 
những phẩm chất này 

còn có giá trị hơn những 
tấm bằng.

Loi khuyên
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State University of New York at Geneseo 
Thành lập năm 1871, Trường Đại Học Bang New York Geneseo (SUNY) là trường có 
truyền thống học tập xuất sắc trong những trường công lập hàng đầu của Hoa Kỳ. Với 
đội ngũ giảng viên trình độ cao và sinh viên xuất sắc, Geneseo được đánh giá là trường 
công lập danh giá của New York.
• Năm 2013 U.S News và World Report xếp hạng Geneseo là trường đào tạo sinh viên 

đại học hàng đầu tại miền Bắc.
• Kiplinger xếp Geneseo đứng thứ 3 trong số các trường có chất lượng giáo dục tốt 

nhất dành cho sinh viên ngoại bang và sinh viên quốc tế (năm 2015).
• Trường Đại Học Kinh Doanh (School of Business) được hiệp hội AACSB kiểm định 

và nằm trong nhóm 35% chương trình kinh doanh hàng đầu tại Hoa Kỳ.
• Geneseo có chương trình khoa học nổi tiếng về cơ hội nghiên cứu duy nhất cho sinh 

viên bậc đại học. Hàng năm trường tổ chức hội nghị một ngày cho hơn 800 sinh 
viên thuyết trình về kết quả nghiên cứu dưới sự hướng dẫn của các giảng viên trong 
trường.

• Geneseo nằm trong thành phố đại học có truyền thống học tập với tinh thần cộng 
đồng cao và môi trường sống và học tập an toàn cho sinh viên.

• Các ngành học chính là: Kỹ thuật 3-2, Kế toán, và Quản trị Kinh doanh

International Student Services Office
1 College Circle, Geneseo, New York 14454 USA  

hope@geneseo.edu

http://iss.geneseo.edu
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Hàng  năm, hàng 
mười nghìn học 
sinh đến Mỹ để 

học tiếng Anh. Nhiều sinh 
viên đến để chuẩn bị nhập 
học vào đại học và cao đẳng 
ở Mỹ; các sinh viên khác 
đến để học tiếng Anh và trải 
nghiệm cuộc sống Mỹ; một 
số sinh viên đến để nâng cao 
tiếng Anh giúp tìm một công 
việc tốt hơn tại quê nhà. 

Có thể chương trình 
Anh ngữ không phải là lựa 
chọn đầu tiên khi sinh viên 
nghĩ đến và nhiều sinh viên 
nghĩ rằng kỹ năng tiếng Anh 
của mình là tốt. Nhưng, sinh 
viên nên cân nhắc kỹ chương 
trình Anh ngữ, đặc biệt là 
chương trình tiếng Anh 
chuyên sâu. Nâng cao kỹ 
năng tiếng Anh sẽ giúp sinh 

Learning English
TIẾNG ANH CỦA BẠN NHƯ THẾ NÀO? TỰ ĐẶT CÁC
CÂU HỎI ĐƠN GIẢN CHO CHÍNH BẠN …

+ Bạn có thể hiểu Tiếng Anh khi xem TV, phim và 
nghe nhạc nhưng không hiểu người bản xứ nói, 
thậm chí cả trong các tình huống cơ bản?

+ Bạn có gặp khó khăn để hiểu và sử dụng các 
mệnh đề động từ và câu có thành ngữ?

+ Phát âm và giọng đọc của bạn có làm bạn lo lắng 
khi nói tiếng Anh trong nhóm?

+ Bạn có cảm thấy từ vựng của bạn quá ít để giúp 
bạn diễn đạt hết những ý kiến hay tham gia thảo 
luận?

+ Bạn đã có điểm TOEFL nhưng cần nhiều kinh 
nghiệm hơn để thể hiện bản thân trong môi trường 
lớp học kiểu Mỹ?

+ Bạn có thể đọc các bài báo và các tài liệu khó 
nhưng vẫn viết theo cách cơ bản?
Theo Martha Hall Ed.M., Giám đốc của Trường Tiếng Anh New England 
(NESE)

Hoc Tieng Anh
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Learning English

viên có cơ hội đạt điểm TOEFL hoặc IELTS cao hơn, điều 
đó có nghĩa là sinh viên sẽ có nhiều cơ hội hơn để lựa chọn 
trường. (lưu ý, mỗi một trường có yêu cầu đầu vào tiếng Anh 
khác nhau). Sinh viên cũng sẽ thấy lớp học trở nên dễ dàng hơn 
và học tập tốt hơn nhờ có khả năng tiếng Anh tốt. 

Môi trường lớp học và hệ thống giáo dục đại học ở Mỹ rất 
khác biệt. Sinh viên được khuyến khích tham gia thảo luận 
trong lớp, chia sẻ quan điểm, tranh luận và giải thích lý do, 
trình bày trước lớp và làm việc theo nhóm với các sinh viên 
khác trong lớp. Tham gia trong lớp cùng với bài kiểm tra, bài 
đố và làm các dự án là các yếu tố quyết định điểm số của môn 
học.

Học và nâng cao kỹ năng tiếng Anh sẽ giúp sinh viên có nền 
tảng tốt trước khi vào học đại học.

Nước Mỹ rộng lớn và đa dạng với các trường cao đẳng1 và 
đại học2  tư và công, quy mô lớn và nhỏ, thành thị và ngoại ô, 
cũng như nhiều trường Anh ngữ tư thục.

Các chương trình Anh ngữ 
Chương trình Anh ngữ tại trường Đại Học và Cao 
Đẳng
Nhiều trường cao đẳng và đại học ở Mỹ có chương trình Anh 
ngữ chuyên sâu toàn thời gian. Chương trình Anh ngữ chuyên 
sâu phải đáp ứng tối thiểu 18 giờ học mỗi tuần cho sinh viên 
để được cấp thị thực sinh viên. Hầu hết các chương trình Anh 
ngữ chuyên sâu được thiết kế 20-25 giờ học mỗi tuần trên lớp. 
Sinh viên thường bắt đầu khóa học vào đầu học kỳ (theo kỳ 
hoặc quý).

Một đặc điểm của chương trình là sinh viên chương trình 
tiếng Anh có thể ở nội trú trong trường và có thể sử dụng thư 
viện của trường, các khu vực giải trí và thể thao, cũng như 
nhiều tiện ích khác. Sinh viên có thể thực hành tiếng Anh với 
các sinh viên đại học trong khu nội trú và khu ăn uống trong 
trường. 

Ở một vài trường, sinh 
viên ở trình độ tiếng Anh 
nâng cao có thể học một vài 
khóa học cơ bản theo chương 
trình đại học trước khi hoàn 
thành chương trình Anh 
ngữ chuyên sâu. Một lợi ích 
khác khi tham gia khóa học 
Anh ngữ chuyên sâu kết hợp 
với chương trình đại học này 
là sinh viên với thị thực F-1 
có thể làm việc tại trường lên 
đến 20 giờ một tuần.

Một điều quan trọng cần 
lưu ý là chương trình Anh 
ngữ chuyên sâu không phải 
là một phần của chương 
trình đại học hoặc cao đẳng, 
vì vậy sinh viên sẽ có thể 
có hoặc không nhận được 
tín chỉ. Sinh viên tham gia 
học chương trình Anh ngữ 
chuyên sâu không nhất thiết 
phải học cao đẳng và đại học 
sau khi hoàn thành chương 
trình. Tìm hiểu thêm trường 
đại học hoặc cao đẳng có hỗ 
trợ nhập học có điều kiện và 
các yêu cầu tuyển sinh. 

Lưu ý chi phí học tại 
trường đại học, cao đẳng và 
cao đẳng cộng đồng công lập 
thường ít hơn so với trường 
đại học và cao đẳng tư thục.

Chương trình Anh 
ngữ tại trường tư 
thục
Một vài trường tư đào tạo 
ngôn ngữ Tiếng Anh cũng 
có chương trình chuyển tiếp 
lên đại học hoặc cao đẳng tại 
Mỹ, và nhiều trường có địa 

1 ĐỊNH NGHĨA:
Trường cao đẳng ở Mỹ không phải là trường trung học hay trung học 
cơ sở. Chương trình đại học và cao đẳng bắt đầu vào năm thứ mười 
ba của thời gian đi học, khi sinh viên đã 17 hoặc 18 tuổi hoặc hơn 
thế nữa. 

2 ĐỊNH NGHĨA:
Trường Đại học là một nhóm các trường sinh viên học sau khi tốt 
nghiệp trung học. Trường cấp bằng cử nhân và bằng sau đại học như 
bằng thạc sỹ (M.A) hay tiến sỹ (Ph.D.).
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điểm trong hoặc gần khuôn 
viên trường. Một số trường 
có lớp học tại tòa cao ốc 
văn phòng ngay trung tâm 
thành phố hoặc trung tâm 
mua bán. (Lưu ý chỉ một vài 
trường dạy tiếng Anh tư có 
khu nội trú hoặc giúp bố trí 
nhà ở cho sinh viên dạng ở 
cùng gia đình người Mỹ.) 

Tại một vài trường tư 
đào tạo tiếng Anh, sinh viên 
ở trình độ nâng cao có thể 
học một hoặc hai khóa học 
dành cho chương trình đại 
học tại các trường cao đẳng 
hoặc đại học liền kề. Nhiều 
trường còn có chương trình 
tiếng Anh kết hợp kỳ nghỉ 
qua đó sinh viên có thể học 
tiếng Anh khi đi du lịch 
hoặc tham gia vào các hoạt 
động khác. 

Ở các trường tư, lịch học 
có thể linh hoạt hơn so với 
các trường cao đẳng và đại 
học. Có các khóa học mới 
một vài tuần một lần. Điều 
này thuận lợi cho sinh viên 
với kế hoạch học tập trong 
thời gian ngắn.

Tìm đúng trường
Điều quan trọng là phải làm 
“bài tập” trước khi chọn 
trường. Cân nhắc các câu 
hỏi trong trang này. Tìm 
các trường có trong danh 
sách của quyển Study in the 
USA®, và truy cập trang web  
StudyUSA.com để tìm hiểu 
thêm về từng trường; một 
vài phần có nhiều lựa chọn 

ngôn ngữ và sinh viên có thể liên hệ trực tiếp với trường. Liên 
hệ với trung tâm tư vấn giáo dục trong nước để tìm hiểu 
thêm về trường. 

Bạn đang bắt đầu một cuộc hành trình đầy thú vị và bổ ích. 
Lựa chọn thận trọng và bạn sẽ có một trải nghiệm tuyệt vời.

1 Nghĩ về chương trình 
nào bạn muốn tham gia. 

Bạn có muốn một chương 
trình đào tạo nghiêm túc 
hay chương trình kết hợp 
kỳ nghỉ?

2 Bạn có thể dành Bao 
nhiêu tiền cho học phí, 

tiền phòng, ăn uống, các 
hoạt động, sách, …?

3 Bạn muốn học tập tại 
đâu? Ở thành phố lớn, 

thành phố nhỏ, vùng ngoại 
ô, hay một địa điểm cụ thể 
nào trong nước Mỹ? 

4 Tìm hiểu xem Giáo viên 
có phải là giảng viên 

ngôn ngữ được đào tạo bài 
bản và nhiều kinh nghiệm. 

5 Quy mô lớp học? Lý 
tưởng là mỗi lớp học sẽ 

có từ 10 đến 15 sinh viên.

6 Điều kiện sống mà 
chương trình đem lại? 

Chương trình có giúp hỗ 
trợ nhà ở cho sinh viên, hay 
giúp sinh viên tìm nhà? 

7 Trường sẽ cung cấp 
dịch vụ gì cho sinh viên—

tư vấn sinh viên quốc tế, 
trợ giúp nhập học đại học 
và cao đẳng, định hướng, 
chăm sóc sức khỏe, tư vấn?

8 Có các hoạt động ngoại 
khóa gì? Trường có các 

câu lạc bộ và đội thể thao 
để sinh viên tham gia hay 
không? 

CÁCH CHỌN CHƯƠNG TRÌNH TỐT?

Các tổ chức  kiểm định
Ủy Ban Kiểm Định Chương Trình Ngôn Ngữ Tiếng Anh (CEA) Được kiểm 
định bởi CEA có nghĩa là chương trình ngôn ngữ tiếng Anh đã đáp ứng các 
tiêu chí CEA về Học Viện và Chương Trình Ngôn Ngữ Tiếng Anh. www.
cea-accredit.org
Hội Đồng Kiểm Định Giáo Dục và Đào Tạo Thường Xuyên (ACCET)  
ACCET kiểm định các tổ chức có chương trình đào tạo và giáo dục thường 
xuyên. www.accet.org
Tổ chức Thành viên của Chương trình Ngôn ngữ Tiếng Anh Chuyên 
sâu
Hiệp hội Các Chương Trình Tiếng Anh Chuyên Sâu Thuộc Trường Cao Đẳng và Đại 
Học (UCIEP)
Chương trình Tiếng Anh Chuyên sâu qua một quy trình đánh giá nghiêm ngặt tại văn 
phòng làm việc của trường trước khi trở thành thành viên.  
www.uciep.org
Hiệp hội Chương Trình Tiếng Anh Chuyên Sâu Mỹ (EnglishUSA)
EnglishUSA có tiêu chuẩn cho chương trình tiếng Anh chuyên sâu và các thành viên của 
hiệp hội phải đáp ứng các tiêu chuẩn cao khi tham gia hiệp hội. www.englishusa.org



University of California, Los Angeles 
(UCLA) Extension
Chương trình cấp Chứng chỉ cho Sinh viên Quốc tế

Là một trong những đơn vị trực thuộc UCLA, UCLA Extension là chương trình đào tạo 
thường xuyên lớn nhất, chỉ có một cơ sở duy nhất trên thế giới. Chương trình đào tạo 
cấp chứng chỉ UCLA Extension cung cấp cho sinh viên quốc tế và các nhà chuyên môn 
kiến thức và kĩ năng cần thiết trong nghề nghiệp và cuộc sống cá nhân. Chúng tôi có hơn 
50 chương trình cấp chứng chỉ cho sinh viên quốc tế (visa F-1) và được công nhận trên 
toàn thế giới bởi chất lượng hoàn hảo.

UCLA Extension International Programs
Los Angeles, CA. 90024

001.310.825.9351
certprograms@uclaextension.edu

www.uclaextension.edu/intc

Các Chương trình cấp Chứng chỉ gồm:
Diễn xuất
Kỹ thuật Điện ảnh
Quản lý Thi công
Nghệ thuật Truyền thông Thiết kế

Nghiên cứu Giải trí
Fitness
Nghiên cứu Kinh doanh
Thương mại quốc tế

Marketing
Quản lý Dự án
Và nhiều hơn nữa!



18  Study in the USA®    Vietnamese Edition

Có    rất nhiều sinh viên 
Mỹ - cũng như 
90.000 sinh viên 

quốc tế - theo học tại trường 
cao đẳng cộng đồng trong 
hai năm đầu tiên của chương 
trình cử nhân tại Hoa Kỳ. 
Với gần 1.200 trường cao 
đẳng cộng đồng trên khắp 
cả nước, mô hình này chứa 
đựng nhiều lợi ích dành cho 
sinh viên khi so sánh với mô 
hình theo học cả 4 năm tại 
một trường đại học. Các 
trường cao đẳng cộng đồng 
có mức học phí thấp hơn, 
những lớp học quy mô nhỏ 
và sự hỗ trợ nhiệt tình đối 
với sinh viên. Và thường các 
trường cao đẳng cộng đồng 
như là bước đệm để tới các 
trường đại học bốn năm 
danh giá.  

Một trong những điểm 
mạnh của hệ thống giáo dục 
bậc cao Hoa Kỳ chính là khả 
năng chuyển tiếp dễ dàng 
giữa các trường cao đẳng/
đại học. Đối với những sinh 
viên dự định theo đuổi bằng 
cử nhân, việc chuyển tiếp từ 
một trường cao đẳng cộng 
đồng lên một trường đại 
học trong hai năm học cuối 
là khá thuận lợi. Sinh viên 
có thể theo học một trường 
cao đẳng cộng đồng để hoàn 
thành những yêu cầu giáo 
dục ở cấp thấp hơn, sau đó 
chuyển tiếp lên một trường 
đại học. Tại đó, họ có thể 
tiếp tục tham gia các khóa Community College

Begin Your  
Bachelor’s Degree at a

HÃY BẮT ĐẦU CHƯƠNG TRÌNH CỬ 
NHÂN CỦA BẠN TẠI

2 năm học tại một trường 
cao đẳng cộng đồng 
+ 2 năm học tại một trường 
đại học

= 4 năm (bằng cử nhân)

THỎA THUẬN LIÊN 
THÔNG 2 + 2

Truong Cao dang 
Cong dong
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học ở bậc cao hơn để hoàn thành chương trình cấp bằng cử 
nhân. Phương pháp phổ biến này được biết đến với tên gọi “2 
+ 2”, mặc dù có thể sinh viên sẽ phải dành nhiều hơn bốn năm 
để hoàn thành tất cả các khóa học theo yêu cầu cho một bằng 
cử nhân.   

Trong thực tế, rất nhiều cố vấn tại các trường đại học 
khuyên sinh viên nên theo học các chương trình “chuyển tiếp 
lên đại học” tại các trường cao đẳng cộng đồng trước, sau đó 
chuyển tiếp lên các trường đại học để hoàn thành nốt hai năm 
học cuối cùng. Ví dụ, có nhiều sinh viên theo học tại Trường 
Cao đẳng Santa Monica (Santa Monica College), một trường 
cao đẳng cộng đồng, đã chuyển tiếp lên UCLA sau khi đã 
nhận được bằng chuyển tiếp 2 năm. 

Kinh nghiem cua  
hoc sinh

Dusan Djokic đến từ đất nước Serbia hiện đang 
theo học tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Ed-
monds (Edmonds Community College) ở bang 
Washington. Bạn dự định sẽ chuyển tiếp những 
tín chỉ cao đẳng của mình lên một trường đại học 
để có thể tiếp tục theo đuổi chuyên ngành Quản 
trị Kinh doanh. 

Tôi chọn Trường Cao đẳng Cộng đồng Edmonds bởi tôi 
có thể đạt bằng tốt nghiệp phổ thông trung học đồng 

thời với việc đạt bằng Cao đẳng. Đây là một cơ hội 
tuyệt vời để tôi hoàn thành cùng lúc hai chương trình 
trong vòng hai năm. Hiện tại tôi đã vượt các bạn của 

mình ở Serbia một năm trong việc học. Tôi cũng dự 
định sẽ làm việc một năm trong khoảng thời gian OPT 

(Optional Practical Training – Thực tập Thực tế Không bắt 
buộc); sau đó tôi sẽ chuyển tiếp lên một trường đại học. 

Hai lựa chọn hàng đầu của tôi là Trường Đại học Bang 
California tại Northridge (California State University in 
Northridge) và Trường Đại học Thành phố New York 

(City University of New York). 
 Đến với nước Mỹ và Trường Cao đẳng Edmonds là sự 

lựa chọn tuyệt vời nhất của tôi. Tôi nhận thấy được tầm 
quan trọng của việc kiên trì theo đuổi mục tiêu và không 

bỏ cuộc. Có rất nhiều cơ hội trong trường như những hoạt động, câu lạc 
bộ, và việc làm. Việc học giỏi trong lớp và nhiệt tình tham gia các hoạt động 
trong trường chắc chắn sẽ giúp bạn thành công trong việc đạt được những 
ước mơ của mình.

Chuyển tiếp Dễ 
dàng

Nhiều trường cao đẳng 
và đại học có những thỏa 
thuận đặc biệt được biết đến 
như những “thỏa thuận liên 
thông” hay hợp tác Đảm 
bảo Tuyển sinh Liên thông 
(Transfer Admission Guar-
antee – TAG) với các trường 
khác. Những thỏa thuận liên 
thông này giúp đảm bảo rằng 
những lớp học tại trường cao 
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đẳng cộng đồng được chuyển tiếp dễ dàng lên các trường đối tác mà không bị mất hoặc chỉ mất 
rất ít tín chỉ và thời gian học. Ví dụ, 10 Trường Cao đẳng Cộng đồng Maricopa (Maricopa 
Community Colleges) tại khu vực đô thị Phoenix, bang Arizona, hợp tác chặt chẽ với Trường 
Đại học Arizona (University of Arizona), Trường Đại học Bang Arizona (Arizona State Uni-
versity) và Trường Đại học Bắc Arizona (Northern Arizona University) nhằm đảm bảo những 
khóa học đã hoàn thành tại Maricopa sẽ được nhận chuyển tiếp lên các trường đại học này.

Các trường cao đẳng cộng đồng có 
nhiều khác biệt so với các trường đại 
học bốn năm. Sự khác biệt thể hiện ở 
những điểm sau:
TUYỂN SINH ĐẦU VÀO DỄ DÀNG 
HƠN.  Yêu cầu về điểm thi TOEFL 
(Test of English as a Foreign Lan-
guage – Bài Kiểm tra Tiếng Anh như 
Ngôn ngữ Nước ngoài) và yêu cầu 
học thuật thường thấp hơn so với 
điều kiện tuyển sinh của các trường 
đại học bốn năm. Nhiều trường cao 
đẳng cộng đồng có giảng dạy các 
chương trình ESL (English as a Se-
cond Language – Tiếng Anh như 
Ngôn ngữ Thứ hai) hoặc chương 
trình toán phát triển dành cho những 
sinh viên có mức điểm quá thấp để 
có thể bắt đầu ngay chương trình 
học. 
CHI PHÍ THẤP HƠN. Học phí tại các 
trường cao đẳng cộng đồng có thể 
thấp hơn từ 20 đến 80 phần trăm so 
với học phí của các trường đại học 
bốn năm tại Mỹ. Đây là lựa chọn tiết 
kiệm chi phí đáng kể cho hai năm 
học đầu tiên của chương trình cử 
nhân.  
SĨ SỐ SINH VIÊN trong lớp học, hoặc 

số lượng sinh viên trong toàn trường, 
thường nhỏ hơn tại các trường học 
bốn năm. Giảng viên và cố vấn bởi 
vậy có thể dành nhiều sự quan tâm 
tới từng cá nhân hơn cho các sinh 
viên. Nhiều sinh viên Mỹ và sinh viên 
quốc tế đã chia sẻ rằng việc theo học 
tại những ngôi trường có quy mô 
nhỏ hơn trong hai năm đầu tiên giúp 
họ chuyển tiếp dễ dàng lên chương 
trình học tại các trường đại học bốn 
năm có quy mô lớn hơn trong hai 
năm cuối.  
MÔI TRƯỜNG LỚP HỌC NHIỀU HỖ 
TRỢ HƠN. Trong hệ thống giáo dục 
Hoa Kỳ, sinh viên thường phải cạnh 
tranh để đạt được điểm số tốt. Sinh 
viên quốc tế, những người không nói 
tiếng Anh thuần thục, thường có bất 
lợi về điều này. Thường thì họ sẽ cảm 
thấy tự tin và thoải mái hơn nếu học 
trong môi trường lớp học nhỏ mang 
ít tính cạnh tranh hơn. Bên cạnh đó, 
các trường cao đẳng cộng đồng 
cũng cung cấp dịch vụ gia sư miễn 
phí để hỗ trợ cho thành công của 
sinh viên.   
THÍCH NGHI DỄ DÀNG HƠN. Hai 
năm học tại một trường cao đẳng 
cộng đồng giúp sinh viên quốc tế cải 
thiện kỹ năng tiếng Anh và làm quen 
với hệ thống giáo dục cũng như nền 
văn hóa Mỹ.

CÓ GÌ KHÁC BIỆT?



College of the Desert
College of the Desert (viết tắt là COD) là một trường cao đẳng cộng đồng được kiểm 
định và nằm ở Palm Springs, rất gần Los Angeles và những bãi biển nên thơ của 
bang California. COD giúp sinh viên chuyển tiếp lên nhiều trường đại học công lập 
và tư thục trên khắp nước Mỹ, như là UCLA, UC Berkeley, CSU Long Beach, CSU 
Fullerton, và nhiều trường khác nữa. Các sinh viên có thể chọn học các ngành đào 
tạo về khoa học xã hội hay khoa học tự nhiên để lấy chứng chỉ hay bằng hệ hai năm 
(Associate degree).

Hơn 200 sinh viên quốc tế của COD sẽ được hưởng các dịch vụ hỗ trợ đa dạng, được 
thiết kế dành riêng cho bạn, do Văn phòng Dịch vụ Sinh viên Quốc tế cung cấp, bao 
gồm tư vấn về học tập, hỗ trợ các vấn đề nhà ở, hỗ trợ để chuyển tiếp lên đại học cũng 
như hỗ trợ các chương trình hoạt động khác.

Hãy tham gia chương trình học tiếng Anh tại Viện Anh ngữ Chuyên sâu (Intensive 
English Academy - IEA)! IEA mở các khóa học 8 hoặc 16 tuần, với 25 giờ giảng dạy 
trên lớp mỗi tuần. Các lớp bắt đầu từ trình độ cơ bản đến nâng cao. Sinh viên có thể 
nhập học vào COD mà không cần nộp điểm TOEFL sau khi hoàn thành chương trình 
tiếng Anh ở IEA.

43-500 Monterey Ave. 
Palm Desert, CA 92260 USA

ĐT: 760-776-7205 Fax: 760-862-1361
email: IEP@collegeofthedesert.edu

www.collegeofthedesert.edu/international
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Các hợp tác Đảm bảo Tuyển sinh Liên thông lên Đại học 
có thể bảo đảm suất tuyển sinh của sinh viên vào trường đại 
học sau khi hoàn thành những yêu cầu cụ thể do trường đặt 
ra. Những yêu cầu này có thể bao gồm một mức điểm tổng kết 
trung bình, khóa học, và điểm thi TOEFL nhất định. Nhưng 
cũng có một số chuyên ngành không được bao gồm trong các 
thỏa thuận TAG. Ví dụ, chuyên ngành Quản trị Kinh doanh 
không được bao gồm trong các thỏa thuận TAG của Trường 
Đại học California, Irvine (the University of California, 
Irvine). 

Những thỏa thuận liên thông và thỏa thuận TAG phổ 
biến nhất là thỏa thuận giữa trường cao đẳng cộng đồng hai 
năm và trường đại học bốn năm trong cùng tiểu bang, nhưng 
không phải lúc nào cũng là như vậy. Ví dụ, tất cả 115 trường 
cao đẳng cộng đồng trong bang California có thỏa thuận liên 
thông với hệ thống Trường Đại học Bang California (Cali-
fornia State University – CSU) và hệ thống Trường Đại học 
California (University of California – UC).  Nếu một sinh 
viên hoàn thành những yêu cầu giáo dục đại cương của Trường 
Đại học California hoặc Trường Đại học Bang California tại 
Trường Cao đẳng Santa Monica, sinh viên đó có thể chuyển 
tiếp lên một trường đại học và hoàn thành nốt hai năm cuối 
của chương trình cử nhân. 

Những mối liên kết như vậy mang tới cho sinh viên cơ hội 
tiết kiệm chi phí học tập tại trường cao đẳng cộng đồng, đồng 
thời vẫn có cơ hội liên thông và tốt nghiệp từ những trường 
đại học hàng đầu. 

Việc sinh viên theo học các chuyên ngành nghệ thuật hay 
khoa học hoàn toàn phụ thuộc vào kế hoạch về chuyên ngành 
học tập mà họ lựa chọn. Hai năm đầu tiên là khoảng thời gian 
sinh viên được tiếp cận với một loạt các khóa học đại cương 
trong lĩnh vực nhân văn, khoa học xã hội, và khoa học tự nhiên 
bên cạnh những khóa học nền tảng để chuẩn bị cho chuyên 
ngành chính. 

Đừng để một số khó khăn trong quá trình liên thông làm 
bạn nản lòng. Nếu bạn có kế hoạch rõ ràng, việc học liên thông 
sẽ là một hành trình tuyệt vời giúp bạn đạt được những mục 
tiêu học vấn và làm giàu trải nghiệm của mình trong hệ thống 
giáo dục bậc cao Hoa Kỳ. Cũng giống như việc gạt cần số khi 
lái xe là cách giúp chiếc xe đạt được tốc độ và sức mạnh cao 
hơn, việc chuyển tiếp từ một trường cao đẳng hoặc đại học 
sang một ngôi trường khác có thể cho bạn động lực để đạt 
được những thành công lớn hơn trong tương lai.

CÁC KỲ TRIỂN 
LÃM LIÊN THÔNG 

QUỐC TẾ
Nhiều trường cao đẳng cộng 
đồng tổ chức những “triển 
lãm liên thông” nhằm mục 
đích giúp sinh viên của họ 
tìm hiểu về những cơ hội 
theo đuổi bằng cấp tại một 
trường đại học bốn năm. Tại 
những triển lãm này, thường 
được tổ chức trong hội 
trường hoặc trong khuôn 
viên trường, sinh viên sẽ có 
cơ hội gặp gỡ các đại diện 
tuyển sinh đến từ những 
trường đại học danh giá trên 
khắp nước Mỹ. 

Ví dụ, một sinh viên cao 
đẳng cộng đồng đang học 
tại Seattle có thể chuyển 
từ bang Washington sang 
những nơi khác như Califor-
nia hoặc New York. Đại diện 
của các trường đại học Hoa 
Kỳ thường tham gia những 
triển lãm liên thông quốc tế 
này để tuyển lựa những sinh 
viên quốc tế xuất sắc vào học 
chương trình năm thứ ba và 
năm thứ tư tại trường đại 
học của họ. 

Đôi khi một vài trường cao 
đẳng cộng đồng trong vùng 
cùng tham gia một kỳ triển 
lãm để thu hút thêm nhiều 
trường đại học hơn đến với 
sự kiện diễn ra trong vài ngày 
của họ.
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Trường Cao đẳng Cộng đồng Portland được đặt tại thành phố Portland bang Oregon. 
PCC là một trường đại học lớn với nhiều địa điểm học tại nhiều nơi. PCC có 800 sinh 
viên quốc tế đến từ 70 quốc gia. Đây là một môi trường tuyệt vời nhất để học tập!
•  Không yêu cầu điểm TOEFL
•  Hoàn thành chương trình ESOL (tiếng anh dành cho người nước ngoài)
•  Trên 100 chương trình giáo dục để lựa chọn trên trang web:  

http://www.pcc.edu/programs/
•  Tư vấn quốc tế tại tất cả các địa điểm của trường
•  Lớp học sĩ số nhỏ
•  Phòng máy tính và truy cập internet miễn phí
•  Câu lạc bộ sinh viên quốc tế và nhiều hoạt động khác trong trường
•  Gần bãi biển và Khu nghỉ dưỡng trượt tuyết trên núi Hood Meadows
•  Cơ hội làm việc trong trường, công việc tình nguyện và thực tập
•  Dạy kèm miễn phí
•  Dịch vụ hỗ trợ tuyệt vời từ các nhân viên quốc tế
•  Lựa chọn nhà ở trong khu ký túc xá hoặc ở với người bản xứ
•  Học bổng cho sinh viên PCC
•  Các hoạt động Tuần Giáo dục Quốc tế

Portland Community College
Office of International Education

17705 NW Springville Road
Bldg 3 Rm 223

Portland, OR 97229
Tel: 971.722.7150  Fax: 971.722.7170

E-mail: international@pcc.edu

Trường Cao đẳng Cộng đồng Portland
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University of Tennessee at Knoxville
Học viện Ngôn ngữ Tiếng Anh 
Trường Đại Học Tennessee, Knoxville (UTK) là một trong 50 trường đại học nghiên 
cứu hàng đầu tại Hoa Kỳ. UTK có hơn 300 chương trình cấp bằng (Cử nhân, Thạc sỹ, 
Tiến sỹ), gồm Kinh doanh và Quản Trị Kinh Doanh. Trường có gần 27.000 sinh viên 
với 1.000 sinh viên quốc tế đến từ 110 quốc gia. UTK nằm tại Knoxville, một thành phố 
an toàn với 650.000 dân sinh sống, gần Công viên Quốc gia Great Smoky Mountains 
xinh đẹp. 

Sinh viên muốn nâng cao kỹ năng tiếng Anh có thể đăng ký học tại Học Viện 
Ngôn Ngữ Tiếng Anh (ELI) của Trường. Hơn 30 năm qua, ELI đã cung cấp cho 
sinh viên các chương trình chuyên sâu về ngữ pháp, viết, đọc, nói/nghe. ELI có 
chương trình luyện thi TOEFL, và tất cả sinh viên có thể làm bài kiểm tra TOEFL 
Institutional vào cuối học kỳ. Chương trình học tại ELI bắt đầu sáu lần một năm 
vào tháng Tám, tháng Mười, tháng Giêng, tháng Ba, tháng Sáu, và tháng Bảy.  

Hỗ trợ nhập học có điều kiện cho sinh viên đại học và một vài chương trình cao học. 

URL goes here

English Language Institute
907 Mountcastle Street 

Knoxville, TN, 37996-3505 USA
Phone: 865-974-3404

eli@utk.edu

http://eli.utk.edu
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St. Cloud State University
Trung Tâm Anh Ngữ Chuyên Sâu
l   Cung cấp các khoá học từ trình độ cơ 

bản đến nâng cao

l   Môi trường an toàn và thân thiện

l   Có chương trình dự bị đại học

l   Sĩ số lớp nhỏ

l   Có phòng máy tính

l  Có wifi trong toàn khu vực trường học

l   Miễn nộp điểm TOEFL

l   Áp dụng chính sách nhập học có điều 
kiện

Department of English
St. Cloud State University 

Building 51 Rm 107 
720 4th Ave S.

St. Cloud, Minnesota, 56301-4498 USA
Phone: (320) 308-3062   Fax: (320) 308-5524  

E-mail: iec@stcloudstate.edu 

www.stcloudstate.edu/iec

l   21-23 giờ giảng dạy mỗi tuần

l  Các khoá học kéo dài 14 tuần vào mùa 
thu hoặc xuân

l  Kỳ hè kéo dài 12 tuần

l   Được sử dụng các trang thiết bị trong 
trường đại học

l  Phí sinh hoạt thấp

l  Có nhiều chuyến đi thực tế và các hoạt 
động xã hội

l  Gần Minneapolis/St. Paul



26  Study in the USA®    Vietnamese Edition30 Study in the USA®    Vietnamese Edition

A p p l y i n g
f o r A d m i s s i o n

nhap hoc
N o p  d o n 

nhap hoc

M ỗi trường đại học 
tại Hoa Kỳ thiết 
lập tiêu chuẩn 

thu nhận sinh viên riêng và 
quyết định sinh viên nào hội 
đủ tiêu chuẩn nhập học. Bạn 
phải nộp đơn riêng cho từng 
trường. 

Ngay cả khi bạn đã chọn 
trường bạn muốn du học, 
bạn vẫn nên nộp đơn vào 
những trường khác–rất có 
thể trường mà bạn “chọn 
đầu tiên cho mình” không 
thu nhận bạn. Ít nhất là 
một trong hai trường bạn 
chọn nộp đơn phải là những 
trường mà bạn và cố vấn 
học tập của bạn tin chắc là 
bạn sẽ được thu nhận. Nên 
nhớ là bạn đang tranh đua 
với những sinh viên quốc 
tế khác trên toàn thế giới để 
vào một số chỗ giới hạn.

Thuật ngữ
Học bạ: Bản hồ sơ học tập 
chính thức của sinh viên 
Tín chỉ: Trị số của tất 
cả các môn học đã hoàn 
tất, thường là bằng số giờ 
học trong lớp mỗi tuần 
Sinh viên đại học: Sinh 
viên theo học tại một 
trường đại học và chưa 
được cấp bằng cử nhân 
Khoa sau đại học Một khoa 
trong trường đại học có 
các chương trình học cho 
phép sinh viên lấy bằng 
cấp cao hơn bằng cử nhân 
GPA (Grade Point Average) 
Điểm trung bình: Con số đo 

lường khả năng học tập của sinh viên căn cứ theo kết quả tính 
từ số tín chỉ và điểm đạt được trong mỗi môn học

Phần lớn các trường đại học Hoa Kỳ khuyến khích sinh 
viên quốc tế liên lạc với trường ít nhất là một năm trước khi 
sinh viên muốn ghi danh nhập học. Hãy làm những bước sau 
đây khi nộp đơn xin nhập học các trường đại học Hoa Kỳ:

Gửi thư cho nhiều trường
Sau khi đã chọn trường bạn muốn theo học, hãy liên hệ với 
nhà trường để biết thêm thông tin về thủ tục nộp đơn xin 
nhập học dành cho sinh viên quốc tế và yêu cầu đơn xin nhập 
học. Bạn có thể xem thành tích của trường trong tập san này 
để giúp trong việc quyết định chọn trường. Hãy dùng liên kết 
“Request Information” (“Yêu cầu thông tin”) trên trang www.
studyusa.com của chúng tôi để điền mẫu yêu cầu thông tin 
trực tuyến, hoặc để liên kết trực tiếp đến văn phòng thu nhận 
sinh viên, bằng cách nhấp vào nút “Apply Now” (“Nộp đơn 
ngay”) trên trang web của trường tại trang StudyUSA.com. 
Nếu bạn muốn biết thêm về một chương trình cử nhân hay 
chương trình Anh ngữ (như chương trình ESL) nào, bạn hãy 
gửi thư về Văn phòng Tuyển sinh của từng trường. 
Muốn nộp đơn vào các khoa sau đại học (sau chương trình 
cử nhân) bạn phải nộp đơn thẳng vào khoa sau đại học mà 
bạn hội đủ tiêu chuẩn, như Phân khoa Vật lý hoặc Sử. Liên hệ 
với Văn phòng Tuyển sinh của khoa sau đại học hoặc với khoa 
trưởng của phân khoa.
Bạn phải có thành tích học tập tốt nếu bạn muốn được thu 
nhận vào chương trình sau đại học.
Vui lòng cho trường biết là bạn đã biết về trường qua Study in 
the USA®.

Gửi đơn xin nhập học
Các trường đại học Hoa Kỳ thường dùng thành tích học tập 
của sinh viên và kết quả các bài thi trắc nghiệm phù hợp như 
TOEFL, SAT hoặc ACT để quyết định chọn lựa sinh viên. 
Nếu bạn nộp đơn vào các khoa sau đại học, bắt buộc bạn phải 
có thêm các điểm thi trắc nghiệm khác như GRE hoặc GMAT.

Văn phòng Tuyển sinh hoặc văn phòng khoa sau đại học 
sẽ gửi cho bạn thông tin về chương trình học của họ và mẫu 
đơn xin nhập học. (Bạn có thể yêu cầu trực tuyến đơn xin 
nhập học của một trường nào đó hoặc xin đơn tại trung tâm 
tư vấn giáo dục địa phương của bạn.) Lệ phí mỗi đơn là từ 
35 USD đến 100 USD. Số tiền này được dùng để xử lý hồ sơ 
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đơn xin nhập học của bạn và 
sẽ không được hoàn lại, ngay 
cả khi bạn không được nhận 
vào trường.

Văn phòng Tuyển sinh 
sẽ xét điểm học tập của bạn 
trong bốn năm sau cùng 
của chương trình trung 
học và điểm thi tốt nghiệp 
trung học tại quốc gia của 
bạn. Nếu bạn nộp đơn vào 
khoa sau đại học, điểm học 
tập của bạn trong chương 
trình đại học cũng sẽ được 
xem xét. Trước khi bạn dự 
các kỳ thi tuyển nhập học, 
bạn nên yêu cầu các trường 
bạn đã học gửi bản sao học 
bạ chính thức của bạn đến 
những trường nào bạn muốn 
theo học.
Ghi danh thi tuyển nhập 
học.

Ghi danh thi 
tuyển nhập học
Sinh viên nộp đơn nhập học 
các đại học Hoa Kỳ phải 
thi kiểm tra trình độ và khả 
năng học tập. Ngoài ra, sinh 
viên quốc tế cũng phải thi 
kiểm tra trình độ thông thạo 
Anh ngữ. Những kỳ thi này 
được tổ chức tại các trung 
tâm khảo thí trên toàn thế 
giới. Đây là những bài thi 
“chuẩn hóa” nhằm giúp cho 
sinh viên khắp các trung tâm 
khảo thí đều được thi cùng 
một bài thi. Kết quả điểm thi 
của bạn gửi cho Văn phòng 
Tuyến sinh trong tiêu chuẩn 
quốc tế đồng nhất giúp đo 

lường khả năng của bạn so với các sinh viên khác.
Tham dự kỳ thi tuyển. Điểm thi của bạn sẽ được gửi thẳng 

đến các trường đại học mà bạn nộp đơn. Khi bạn ghi danh thi 
những cuộc thi như SAT hoặc ACT, bạn sẽ được yêu cầu ghi 
tên các trường này vào đơn ghi danh, hoặc trong trường hợp 
bạn thi qua máy tính, bạn sẽ ghi tên những trường này tại địa 
điểm khảo thí. Các tổ chức khảo thí sẽ gửi điểm thi của bạn 
thẳng đến những trường này. Nếu bạn yêu cầu gửi điểm đến 
các trường sau khi thi, bạn sẽ phải trả lệ phí.

Nhận thư báo trúng tuyển
Sau ngày hết hạn nộp đơn, bạn sẽ bắt đầu nhận được thư từ 
các trường bạn đã nộp đơn xin nhập học. Một số trường thông 
báo cho sinh viên dự tuyển là họ được nhận vào trường không 

Thông tin cá nhân gồm tên tuổi, địa chỉ, hoàn cảnh 
gia đình, nơi sinh, tình trạng công dân và những 
thông tin tương tự.
Sinh hoạt Ghi ra danh sách các câu lạc bộ bạn tham 
gia, giải thưởng bạn đạt được, kinh nghiệm chơi thể 
thao trong đội, hoặc các vai trò lãnh đạo bạn từng 
đảm nhiệm.
Hoạch định về chương trình học tập Viết một bài luận 
ngắn giải thích vì sao bạn muốn theo học tại trường 
này, bạn muốn theo chương trình học nào, mục tiêu 
nghề nghiệp của bạn là gì và những kế hoạch về ng-
hiên cứu.
Luận văn Một số trường yêu cầu bạn viết một bài luận 
riêng về bất cứ đề tài nào bạn muốn chọn. Xem cột 
bên cạnh.
Thư giới thiệu Đơn xin nhập học có nhiều trang trống 
dành cho thư giới thiệu. Bạn hãy xin phép một số các 
giáo viên và giáo sư viết cho bạn thư giới thiệu và gửi 
thẳng những thư này về Văn phòng Tuyển sinh của 
từng trường bạn chọn.
Bạn nên nhớ gửi đơn xin nhập học cho các trường đại 
học thật sớm trước ngày hết hạn nộp đơn.

ĐA SỐ CÁC THỦ TỤC 
NỘP ĐƠN NHẬP HỌC 
SẼ YÊU CẦU CÁC 
THÔNG TIN SAU:



StudyUSA.com    Vietnamese Edition  29
international.uark.edu

340 N. Campus Drive, OZAR 213 
1 University of Arkansas  

Fayetteville, Arkansas 72701 
Phone: 479-575-6246
Fax: 1.479.575.5055

Trường Đại Học Arkansas
•  Chi Phí Cực Kỳ Hợp Lý! Tận hưởng Sự Nhiệt Tình 

Mến Khách của Người Miền Nam nước Mỹ!

•  Một trong 100 Trường Đại Học Đáng Theo Học Nhất. 

•  Luôn nằm trong danh sách các trường dẫn đầu theo 
báo U.S. News & World Report. Một trong 108 trường 
thuộc Hiệp Hội Carnegie được vinh danh là “Trường  
Đại Học Nghiên Cứu Tốt”.

•  Trong danh sách “345 Trường Đại Học Tốt Nhất” 
theo báo Princeton Review

•  Có uy tín cao trong các ngành học: khoa học môi 
trường và bền vững, kinh doanh, nông nghiệp, kiến 
trúc, kỹ thuật và thiết bị điện mật độ cao. 

•  Nhập học có điều kiện với các sinh viên đủ tiêu chuẩn 
nhưng cần nâng cao kỹ năng Tiếng Anh. 

•  Trung Tâm Ngôn Ngữ Quốc Tế Mùa Xuân nằm trong 
khuôn viên Trường. 

•  Thành phố Fayetteville: một trong các thành phố an 
toàn và đáng sống nhất tại Mỹ. 

•  Khí hậu ôn hòa, gần hồ và sông thuận lợi cho các hoạt 
động giải trí ngoài trời.
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bao lâu sau khi Văn phòng 
Tuyển sinh nhận được hồ 
sơ của sinh viên. Trường 
hợp này gọi là thông báo 
“nhận sinh viên nhập học 
liên tục”. Nhưng cũng có 
những trường chờ vài tháng 
rồi thông báo cho tất cả sinh 
viên cùng một lúc.

Đóng tiền giữ chỗ 
trước khi nhập 
học
Đa số các trường yêu cầu 
sinh viên phải đóng tiền 
trước khi nhập học một thời 
gian nào đó nếu sinh viên 
muốn giữ chỗ trong chương 
trình học. Đối với sinh viên 
quốc tế, tiền giữ chỗ này có 
thể cao bằng học phí của 
một khóa học sáu tháng hay 
của trọn một năm.

Bạn phải gửi tiền giữ chỗ 
cho trường ngay lập tức nếu 
bạn đang nộp đơn xin trợ 
cấp tài chính hoặc nếu bạn 
có ý định sống trong ký túc 
xá đại học. Vì nhiều trường 
không có đủ ký túc xá trong 
trường đủ cho tất cả sinh 
viên, bạn có nhiều cơ hội 
được cấp một căn phòng 
trong ký túc xá đại học hơn 
nếu bạn gửi đơn xin nhà ở và 
gửi tiền giữ chỗ sớm.
Trường mà bạn chọn cũng 
có thể yêu cầu bạn cung cấp 
một báo cáo tài chính cho 
biết bạn sẽ có tổng cộng 
bao nhiêu tiền trong suốt 
những năm bạn theo học tại 
trường. Nếu bạn được học 

bổng hoặc chính phủ quốc gia hay công ty của bạn đài thọ, 
bạn sẽ phải gửi cho trường mọi chi tiết về học bổng hay tiền 
đài thọ này.

Bạn có thể không quen với việc sinh viên Hoa Kỳ phải 
viết một bài luận cá nhân gửi theo đơn xin nhập học 
đại học. Sau đây là một số chỉ dẫn cách viết một bài 
luận văn thật xuất sắc!

BƯỚC 1 NGHĨ RA MỘT ĐỀ TÀI HAY. Đề tài bài luận 
của bạn phải có ý nghĩa riêng đối với bạn. Đề tài này phải nói 
lên điều gì đó về con người của bạn, những giá trị hoặc sở thích 
của bạn và bạn khác những sinh viên dự tuyển khác ở những 
phương diện nào. Viết những điều gì đó về bạn mà không được 
biểu hiện qua điểm học tập của bạn, qua danh sách các môn 
học bạn đã học hay qua những phần khác trong đơn xin nhập 
học của bạn. Chọn đúng đề tài là việc rất quan trọng. Khi bắt 
đầu suy nghĩ chọn đề tài, bạn hãy nghĩ đến một số câu hỏi sau 
đây: Bạn là người như thế nào? Bạn đã từng làm những gì? Bạn 
muốn đạt được gì?

BƯỚC 2 VIẾT BÀI LUẬN. Viết văn mất nhiều thì giờ. Bạn 
đừng vội vã hay nghĩ là bạn có thể viết xong một bài luận chỉ 
trong một buổi chiều. Hãy chú ý thật kỹ đến phần mở bài. Tìm 
cách cuốn hút người đọc để họ thêm tò mò, muốn đọc cho đến 
cuối bài để biết thêm về những gì bạn trình bày. Dùng ngôn từ 
giản dị để trình bày ý tưởng; bạn không cần phải dùng từ ngữ 
to lớn để phô trương là bạn biết nhiều tiếng Anh–bạn dùng 
ngôn ngữ để bày tỏ về mình chứ không phải để chứng minh sự 
thông minh của bạn. Nhớ cho ví dụ sau mỗi luận điểm.

BƯỚC 3 ĐỪNG VỘI VÃ VÀ NHỚ NHỜ NGƯỜI 
KHÁC GIÚP. Nhớ dành đủ thì giờ viết bài luận để bạn có 
thể ngưng viết trong vài ngày–hoặc vài tuần–rồi viết trở lại. 
Làm như thế bạn sẽ được đọc lại bài mình viết với cách cái 
nhìn mới. Ngoài ra, bạn cũng nên nhờ bạn bè hay người thân 
trong gia đình đọc bài viết của mình–những người này có thể 
nhận ra những điểm bạn thiếu sót hoặc không nghĩ ra để nói. 
Hãy hăng hái nhưng chậm rãi từ từ viết, điều quan trọng là nói 
lên con người xuất sắc của bạn!

VIẾT MỘT BÀI LUẬN VĂN THẬT XUẤT SẮC
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Clark College

http://www.clark.edu/international

Office of International Programs 
Clark College, GHL 215 

1933 Fort Vancouver Way 
Vancouver, Washington 98663-3598 

Phone: 360.992.2390 

Hãy chuẩn bị hành trang để đến với Clark College tại 
Vancouver, bang Washington, Hoa Kỳ!

·	Chất	lượng	giáo	dục	xuất	sắc
·	Chuyển	tiếp	dễ	dàng	lên	các	trường	đại	học	hàng	đầu
·	Chi	phí	thấp	-	Giá	trị	lớn
·	Địa	điểm	tuyệt	vời:	Portland	-	Vancouver,	Hoa	Kỳ
·	Không	yêu	cầu	điểm	thi	TOEFL	hoặc	IELTS
·	Chương	trình	Đào	tạo	Anh	ngữ	Chuyên	sâu
Địa	chỉ	email:	international@clark.edu
Tài	liệu	giới	thiệu:	www.clark.op-usa.com
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Understanding the American 
Education System

H
ệ thống giáo dục Mỹ có nhiều lựa chọn ngành học 
cho sinh viên quốc tế. Sự phong phú về trường, 
chương trình học và địa điểm mang đến cho sinh 

viên nhiều lựa chọn nhưng nhiều khi cũng sẽ khó quyết 
định, thậm chí đối với cả sinh viên Mỹ. Khi bắt đầu lựa 
chọn trường học, điều quan trọng là phải tìm hiểu kỹ 
hệ thống giáo dục Mỹ. Hiểu biết về hệ thống giáo dục 
Mỹ sẽ giúp sinh viên đưa ra được những lựa chọn đúng 
đắn và phát triển kế hoạch học tập của mình. 

Hệ thống Giáo dục 
Bậc Tiểu học và Trung học
Trước khi học chương trình giáo dục bậc cao, học sinh 
Mỹ có 12 năm học tiểu học và trung học, chương trình 
từ lớp một cho tới lớp mười hai. Khi sáu tuổi, học sinh 
Mỹ bắt đầu vào học tiểu học. Sau năm hoặc sáu năm 
tiểu học sẽ tiếp tục học lên trung học. 

Bậc trung học gồm có hai chương trình: một là 
“trường trung học bậc giữa” hay “trung học cơ sở” và 
hai là “trường trung học”. Bằng tốt nghiệp sẽ được cấp 
sau khi tốt nghiệp trung học. Sau khi tốt nghiệp trung 
học (12 năm), sinh viên Mỹ có thể học lên đại học 
hoặc cao đẳng. Trường Cao đẳng hoặc Đại học còn 
được gọi là “giáo dục bậc cao”. 

Hệ thống Điểm 
Giống như sinh viên Mỹ, sinh viên quốc tế sẽ phải 
nộp bảng điểm trong quá trình nộp đơn vào trường 
cao đẳng hoặc đại học. Bảng điểm là văn bản chính 

Tìm hiEu  
hE thOng giáo  
duc Hoa Ky
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Học tập tại thành phố San Antonio nắng ấm

Chương trình UTSA ESL:
 -  Chuẩn bị cho chương trình Học thuật , TOEFL và Văn hóa
 -  21 giờ học một tuần trong 14 tuần - kỳ học mùa thu và mùa xuân
 -  26 giờ học một tuần trong 10 tuần - kỳ học mùa hè
 -  Giảng viên kinh nghiệm có bằng thạc sỹ
 -  Lớp học sĩ số nhỏ
 -  Nhập học có điều kiện vào đại học cho sinh viên không có điểm TOEFL
 -  Sử dụng tất cả các tiện ích trong trường
 
Trường Đại học Texas tại San Antonio cung cấp: 
 -  Môi trường đại học thân thiện, phát triển và đổi mới
 -  Khu nhà ở trong trường an toàn
 -  64 bằng đại học, 48 bằng thạc sĩ, 24 chương trình tiến sĩ
 -  29.000 sinh viên với 1.200 sinh viên quốc tế

Trường Đại học Texas tại San Antonio 
Chương trình tiếng Anh dành cho người nước ngoài (ESL)

The Office of ESL Services
The University of Texas at San Antonio

San Antonio, TX 78249
E-mail: eslservices@utsa.edu

Phone: (210) 458-7677

www.utsa.edu/esl
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thức kết quả học tập của 
sinh viên. Tại Mỹ, bảng điểm 
bao gồm cả “điểm” và “điểm 
trung bình” (GPA), là kết 
quả học tập sinh viên đạt 
được. Các khóa học thường 
được tính điểm theo tỷ lệ 
phần trăm và sau đó được 
chuyển đổi ra điểm.  

Hệ thống điểm và điểm 
trung bình GPA tại Mỹ có 
thể không dễ hiểu đặc biệt 
đối với sinh viên quốc tế. 
Có nhiều cách giải thích 
cách tính điểm này. Ví dụ, 
hai sinh viên học tại hai 
trường khác nhau cùng nộp 
bảng điểm cho một trường 
đại học. Cả hai sinh viên 
đều có số điểm trung bình 
là 3.5, nhưng một sinh viên 
học trường trung học bình 
thường và sinh viên kia học 
trường trung học danh tiếng 
với nhiều áp lực học tập hơn. 
Trường đại học có thể diễn 
giải điểm trung bình GPA 
của hai sinh viên này khác 
nhau vì hai trường trung học 
có tiêu chí hoàn toàn khác 
nhau. 

Vì vậy, cần lưu ý một vài 
điều quan trọng sau: 
• Sinh viên nên lựa chọn 

trường tại Mỹ phù hợp 
với trình độ học vấn trong 
nước tại thời điểm tìm 
trường. 

• Tìm hiểu kỹ yêu cầu tuyển 
sinh tại trường đại học và 
cao đẳng cũng như từng 
chương trình cấp bằng vì 
có thể có những yêu cầu 

khác nhau. 
• Thường xuyên liên lạc với tư vấn giáo dục hoặc người hướng 

dẫn của trường để cập nhật thông tin tuyển sinh. 
Tư vấn giáo dục hoặc người hướng dẫn sẽ giúp sinh viên 

biết liệu có cần học một hoặc hai năm trước khi được tuyển 
vào đại học hay không. Nếu sinh viên quốc tế học đại học tại 
Mỹ trước khi đủ điều kiện học đại học trong nước thì chính 
quyền và nhà tuyển dụng ở một số nước sẽ không chấp nhận 
kết quả học tập tại Mỹ. 

Lịch học 
Lịch học thường bắt đầu vào tháng Tám và tháng Chín và tiếp 
tục vào tháng Năm hoặc tháng Sáu. Phần lớn học sinh bắt đầu 
học vào mùa thu vì vậy sinh viên quốc tế cũng nên bắt đầu 
học vào thời điểm này. Có nhiều điều thú vị khi bắt đầu một 
năm học mới, sinh viên có thể kết bạn với nhau vào lúc này 
khi tất cả cùng bắt đầu cuộc sống mới trong giảng đường đại 
học. Ngoài ra, sinh viên có thể học nhiều khóa học, bắt đầu từ 
tháng Tám và liên tục trong cả năm. 

Ở một số trường, năm học gồm có hai kỳ hay còn gọi là “se-
mesters.” (Một vài trường có lịch học ba kỳ, hay còn gọi là “tri-
mester”) Ngoài ra, có một số trường theo hệ thống quý gồm 
bốn kỳ, bao gồm cả kỳ mùa hè không bắt buộc. Thông thường, 
nếu không tính kỳ mùa hè, một năm học sẽ gồm có hai semes-
ter hoặc ba quarter. 

Hệ thống Giáo dục Bậc cao tại Mỹ: Cấp 
Bậc Học  
Cấp bậc đầu tiên: Đại Học
Sinh viên học cao đẳng hoặc đại học và chưa lấy bằng cử nhân, 
thì đang học tại bậc đại học. Thường sinh viên mất bốn năm 
để lấy bằng cử nhân. Sinh viên có thể bắt đầu học lấy bằng cử 
nhân qua trường cao đẳng cộng đồng hoặc trường đại học bốn 
năm. 

Hai năm đầu, sinh viên sẽ phải học rất nhiều khóa học khác 
nhau, thường được biết đến như các khóa học cơ bản: văn học, 
khoa học, khoa học xã hội, nghệ thuật, lịch sử và nhiều môn 
học khác. Điều này giúp sinh viên tích lũy kiến thức nền tảng 
chung phong phú trước khi tập trung học môn chính.  

Nhiều sinh viên lựa chọn học tại trường cao đẳng cộng 
đồng để hoàn thành hai năm đầu chương trình học cơ bản. 
Sinh viên sẽ lấy bằng chuyển tiếp Associate of Arts (AA) 
sau đó chuyển tiếp lên trường đại học hoặc cao đẳng hệ bốn 
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năm.  “Môn chính” là ngành học mà sinh viên lựa chọn. Ví dụ, 
ngành học chính của sinh viên là báo chí, sinh viên sẽ lấy bằng 
cử nhân báo chí. Sinh viên sẽ phải học một vài khóa học bắt 
buộc cho ngành học để đáp ứng yêu cầu của ngành đó. Sinh 
viên phải lựa chọn ngành học chính khi bắt đầu học năm thứ 
ba tại trường. 

Một đặc điểm riêng của hệ thống giáo dục bậc cao của Mỹ 
là sinh viên có thể thay đổi ngành học chính bất cứ lúc nào. 
Việc thay đổi ngành học chính khi học đại học là hoàn toàn 
bình thường đối với sinh viên Mỹ. Thường sinh viên sẽ phát 
hiện một ngành nào đó họ xuất sắc hoặc thích thú. Hệ thống 
giáo dục Mỹ rất linh hoạt. Cần lưu ý là thay đổi ngành học 
cũng đồng nghĩa với việc phải học nhiều môn hơn, tốn nhiều 
thời gian và chi phí hơn. 

Cấp bậc thứ hai: Sau Đại học lấy bằng Thạc sỹ 
Hiện nay, sinh viên tốt nghiệp đại học với tấm bằng cử nhân 
có thể thực sự muốn học lên cao học để nâng cao trình độ và 
phát triển nghề nghiệp. Bằng cấp này là cần thiết cho các vị trí 
chủ chốt trong khoa học thư viện, kỹ thuật, hành vi sức khỏe 
và giáo dục. 

Ngoài ra, sinh viên quốc tế ở một số nước chỉ được chấp 
nhận học ở nước ngoài ở cấp cao học. Sinh viên nên tìm hiểu 
thông tin liệu có cần kinh nghiệm làm việc ở trong nước trước 
khi nộp đơn học cao học ở Mỹ. 

Chương trình cao học 
thường do một phòng ban ở 
trường đại học quản lý riêng. 
Để được nhận học, sinh 
viên cần phải có điểm GRE 
(graduate record examina-
tion). Chương trình cao học 
khác có thể yêu cầu các bài 
kiểm tra khác như LSAT 
khi nộp đơn vào trường 
luật, GRE hay GMAT cho 
trường đào tạo kinh doanh, 
và MCAT cho trường y. 

Các chương trình cao 
học lấy bằng Thạc sỹ thường 
hoàn thành trong vòng một 
hoặc hai năm. Ví dụ, chương 
trình MBA (thạc sỹ quản trị 
kinh doanh) là một chương 
trình phổ biến thường hoàn 
thành trong hai năm. Các 
chương trình thạc sỹ khác 
như báo chí, chỉ yêu cầu một 
năm. 

Phần lớn chương trình 
thạc sỹ được giảng dạy trong 
lớp học và sinh viên cao học 
phải viết bài nghiên cứu dài 
gọi là “bài luận thạc sỹ” hoặc 
hoàn thành một “dự án thạc 
sỹ”. 

Cấp bậc thứ ba: Sau 
đại học lấy bằng Tiến 
sỹ 
Nhiều trường coi bằng thạc 
sỹ là bước khởi đầu trước 
khi học lên bằng PhD (tiến 
sỹ). Nhưng tại nhiều trường 
khác, sinh viên có thể học 
thẳng lên bằng tiến sỹ mà 
không cần có bằng thạc sỹ. 
Để lấy bằng tiến sỹ, sinh viên 

LỜI KHUYÊN  
CỦA SINH VIÊN:

Học tại Mỹ, tôi được quyết định 
ngành học chính khi tôi muốn; và 
nếu tôi muốn thay đổi ngành học, 

một số môn học tổng quát vẫn 
được chấp nhận và tôi chỉ cần học 
thêm một số môn để đủ điều kiện 

chuyển tiếp lên học đại học.
—VY CAO, ĐẾN TỪ VIỆT NAM

NGÀNH SINH HỌC TẠI CAO ĐẲNG 
ALAMEDA

(MỘT TRONG CÁC TRƯỜNG  
THUỘC HỆ THỐNG  

CAO ĐẲNG PERALTA)
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phải dành ba năm hoặc nhiều hơn. Sinh viên quốc tế có thể 
dành năm đến sáu năm để hoàn thành bằng tiến sỹ. 

Trong hai năm đầu của chương trình, hầu hết sinh viên học 
tiến sỹ sẽ lên lớp và tham dự hội thảo. Ít nhất sẽ dành một năm 
để nghiên cứu và viết bài luận hoặc luận án. Bài nghiên cứu này 
phải thể hiện quan điểm, thiết kế hoặc nghiên cứu mới chưa 
được phát hành trước đây.

Luận án tiến sỹ là cuộc thảo luận và tóm tắt những nghiên 
cứu hiện tại về một chủ đề. Hầu hết các trường ở Mỹ cấp bằng 
tiến sỹ đều yêu cầu sinh viên có thể đọc hiểu hai ngôn ngữ và 
dành phần lớn thời gian “tại một nơi” để vượt qua kỳ thi chấp 
nhận vào chương trình tiến sỹ và kỳ thi hùng biện về đề tài 
tiến sỹ. 

Đặc điểm của Hệ Thống Giáo Dục Bậc cao 
của Mỹ 
Môi trường lớp học 
Lớp học có thể có quy mô lớn với hàng trăm sinh viên hoặc sĩ 
số nhỏ và hội thảo (thảo luận trong lớp) với chỉ một vài sinh 
viên. Môi trường lớp học tại trường đại học Mỹ rất năng động. 
Sinh viên sẽ phải chia sẻ kinh nghiệm, tranh luận, tham gia 
thảo luận trong lớp và thuyết trình trước lớp. Sinh viên quốc 
tế sẽ nhận thấy đó là những trải nghiệm thú vị nhất trong hệ 
thống giáo dục Mỹ. 

Hàng tuần, giảng viên sẽ yêu cầu sinh viên đọc sách giáo 
khoa và các ấn phẩm khác. Giảng viên sẽ yêu cầu sinh viên 
cập nhật thông tin qua việc đọc và làm bài tập giúp sinh viên 

tham gia thảo luận trong 
lớp và hiểu bài giảng. Một 
số chương trình cấp bằng 
cũng yêu cầu sinh viên dành 
thời gian trong phòng thí 
nghiệm. 

Giảng viên là người cho 
điểm sinh viên tham gia lớp 
học. Điểm được tính dựa 
trên: 
•  Mỗi giảng viên sẽ có yêu 

cầu khác nhau về đóng 
góp của sinh viên trong 
lớp học, nhưng giảng viên 
khuyến khích sinh viên 
tham gia thảo luận trong 
lớp, đặc biệt là các buổi hội 
thảo trong lớp. Đây là một 
yếu tố quan trọng để cho 

   
Chấm điểm Điểm số

A 93-100% 4.00

A- 90-92% 3.67

B+ 87-89% 3.33

B 83-86% 3

B- 80-82% 2.67

C+ 77-79% 2.33

C 73-76% 2

C- 70-72% 1.67

D+ 67-69% 1.33

D 60-66% 1

F 0-59% 1

I Incomplete 0

CHÍNH SÁCH ĐIỂM

LỜI KHUYÊN  
CỦA SINH VIÊN:

Tôi thích vì lịch học linh hoạt, 
lớp học vui và tôi có thể 

tham gia nhiều hoạt động. 
—TRÍCH DẪN LỜI CỦA XUJIE ZHAO, 

TỪ TRUNG QUỐC
HỌC QUẢN TRỊ MẠNG TẠI HỌC 

VIỆN CÔNG NGHỆ  
WENTWORTH.



The University of Iowa
Chương trình Anh ngữ Chuyên sâu
• Cơ hội học tiếng Anh chất lượng cao 
•  Giảng viên giàu kinh nghiệm có bằng Thạc sỹ và Tiến sỹ 
•  Lớp học sĩ số nhỏ
•  20 giờ học một tuần 
•  Có phòng thực hành ngôn ngữ độc lập cho sinh viên
•  Đào tạo tiếng Anh mọi trình độ
•  Cơ hội làm việc bán thời gian trong trường
•  Cơ hội tham gia các hoạt động dã ngoại, giải trí và xã hội
•  Cơ hội sử dụng tất cả các dịch vụ tại trường đại học 
•  Các khóa học bắt đầu vào tháng Tám, tháng Giêng và tháng Năm
•  Được Ủy ban Kiểm định Chương trình Ngôn ngữ Tiếng Anh (CEA) kiểm định 
•  Là thành viên của UCIEP (Chương trình Anh ngữ Chuyên sâu của trường Đại học và 

Cao đẳng) và AAIEP (Hiệp hội Chương trình Anh ngữ Chuyên sâu tại Mỹ)

clas.uiowa.edu/esl/iiep

Iowa Intensive English Program
1112 University Capitol Centre

The University of Iowa
Iowa City, Iowa 52242, USA

iiep@uiowa.edu
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điểm sinh viên.
•  Trong quá trình học 

thường có bài Kiểm tra 
giữa kỳ.

•  Ngoài ra, sinh viên còn 
được yêu cầu nộp một 
hoặc nhiều bài nghiên 
cứu hoặc báo cáo kỳ, hoặc 
báo cáo thí nghiệm để 
đánh giá điểm cuối kỳ. 

•  Có thể có bài kiểm tra 
ngắn hoặc bài đố nhanh. 
Đôi khi giảng viên sẽ yêu 
cầu làm bài “đố nhanh” mà 
không thông báo trước. 
Các bài kiểm tra dạng này 
sẽ không chiếm tỷ lệ lớn 
trong điểm số cuối kỳ, mà 
chỉ để khuyến khích sinh 
viên tham gia lớp học và 
làm bài tập về nhà. 

•  Kiểm tra cuối kỳ sẽ được 
diễn ra vào cuối kỳ học.

Tín chỉ
Mỗi một môn sẽ tương 
đương một số lượng tín chỉ 
nhất định hoặc số giờ tín 
chỉ. Số tín chỉ này tương 
đương với số giờ sinh viên 
lên lớp cho môn học đó 
mỗi tuần. Một môn học có 
khoảng bốn đến năm tín chỉ. 

Chương trình toàn thời 
gian ở hầu hết các trường có 
12 đến 15 giờ tín chỉ (bốn 
hoặc năm môn một học 
kỳ) và sinh viên phải hoàn 
thành số lượng tín chỉ nhất 
định trước khi tốt nghiệp. 
Sinh viên quốc tế phải tham 
gia khóa học toàn thời gian 
trong suốt học kỳ. 

Jane bắt đầu  
học đại học tại Trường Cao 

Đẳng Highline

Jane học rất nhiều khóa  
học chuẩn bị cho chương  

trình đại học và lấy bằng liên kết 
(AA) từ Trường Cao  

Đẳng Highline. Cô ấy đã sẵn sàng 
chuyển  

tiếp lên đại học!

Cô ấy chuyển tiếp lên Trường Đại Học 
Washington, học ngành Tiếp Thị. Cô 
ấy học hai quý (một học kỳ) và nhận 

ra rằng cô ấy muốn chuyển sang học 
ngành Khoa Học Máy Tính. Cô ấy gặp 
tư vấn giáo dục và chính thức chuyển 

ngành học.

Jane tốt nghiệp!



Hiệp hội các trường Cao đẳng Cộng đồng Mỹ
Hiệp hội các trường Cao đẳng Cộng đồng Mỹ (USACCC) gồm có năm trường cao đẳng 
cộng đồng với mục đích giúp sinh viên quốc tế thành công. Mong muốn của chúng tôi là 
cung cấp các chương trình và dịch vụ giúp sinh viên phát triển các kỹ năng, đạt mục tiêu, và 
chuyển tiếp đến các trường đại học hàng đầu. 

Các điểm nổi bật của USACCC: 
• Địa điểm an toàn và lý tưởng gần các thành phố lớn
• Tuyển sinh mở: không yêu cầu điểm TOEFL, IELTS, SAT hoặc ACT
• Lớp học sĩ số nhỏ (trung bình 15-20 sinh viên)
• Kế hoạch học tập và tư vấn cá nhân
• Có chương trình hỗ trợ chuyển tiếp đến các trường đại học hàng đầu
• Học bổng chuyển tiếp và cam kết chuyển tiếp đến một số các trường đại học
• Đảm bảo hỗ trợ nhà ở theo chương trình sống cùng người bản xứ, nội trú, hay khu ký túc  

xá sinh viên (tùy theo điều kiện từng trường)
• Phòng thí nghiệm, lớp học và thiết bị trang bị công nghệ hiện đại
• Câu lạc bộ, đội thể thao, và các tổ chức câu lạc bộ
• Học phí phải chăng

Sinh viên USACCC đã chuyển tiếp thành công đến các trường đại học như Đại học UCLA, 
Đại học Washington, Đại học Công nghệ George, Đại học Drexel, Đại học Florida, Đại học 
Colorado, Đại học George Washington, Đại học Indiana, Đại học Công lập Penn, Đại học 
Purdue, UC Davis, Đại học Illinois, Đại học Oregon, và nhiều trường đại học hàng đầu tại 
Mỹ khác.

http:// www.usacommcollege.com
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1. Trường Cao đẳng và Đại học công lập
Trường cao đẳng, đại học của bang được hỗ trợ và điều hành bởi chính quyền địa phương hoặc 
bang. Mỗi bang trong số 50 bang của Mỹ có ít nhất một trường đại học công lập và nhiều trường 
cao đẳng bang. Nhiều trong số các trường đại học công lập này có tên của bang, hoặc từ “bang” 
trong tên trường: ví dụ, Trường Đại Học bang Washington và Trường Đại Học Michigan.  
2. Trường Cao đẳng hoặc Đại học tư
Các trường này được tư nhân điều hành thay vì cơ quan chính quyền bang. Học phí của các 
trường tư thường sẽ cao hơn học phí trường công lập. Thông thường trường tư sẽ có quy mô 
nhỏ hơn so với trường công lập. 
Các trường cao đẳng và đại học liên kết với tôn giáo là các trường đại học tư. Thông thường 
các trường đại học này sẽ tiếp nhận sinh viên từ tất cả các tôn giáo khác nhau. Tuy nhiên, 
có một số ít trường muốn tiếp nhận sinh viên theo học có cùng tôn giáo với trường.   
3. Trường Cao đẳng Cộng đồng
Trường cao đẳng cộng đồng hệ hai năm cấp bằng associate (có thể chuyển tiếp) và các chứng 
chỉ. Có nhiều loại bằng associate, nhưng điều khác biệt quan trọng nhất là bằng đó có thể 
chuyển tiếp được hay không. Thường thì có hai loại bằng chính: một là bằng chuyển tiếp 
lên đại học và hai là chứng chỉ giúp sinh viên bắt đầu làm việc. Bằng chuyển tiếp lên đại học 
thường là bằng associate nghệ thuật hoặc bằng associate khoa học. Bằng mà không chuyển 
tiếp được là bằng associate khoa học ứng dụng và chứng nhận hoàn thành chương trình. 
Sinh viên tốt nghiệp trường cao đẳng cộng đồng phần lớn chuyển tiếp lên trường cao đẳng 
hoặc đại học hệ bốn năm. Vì sinh viên có thể chuyển điểm từ trường cao đẳng cộng đồng, 
sinh viên có thể hoàn thành lấy bằng cử nhân trong vòng hai năm tiếp theo hoặc hơn. Nhiều 
trường cũng có chương trình anh ngữ hoặc chương trình tiếng Anh chuyên sâu giúp sinh 
viên chuẩn bị vào học đại học. 
Nếu sinh viên không có kế hoạch học lên đại học, sinh viên có thể tìm việc tại quê nhà với 
tấm bằng associate của trường. 
4. Học viện Công nghệ
Học viện công nghệ là trường đại học hệ bốn năm chuyên về khoa học và công nghệ. Một số 
trường có chương trình cao học hoặc các khóa đào tạo ngắn hạn. 

Chuyển tiếp
Nếu sinh viên đăng ký học một trường khác trước khi tốt nghiệp, số tín chỉ mà sinh viên đã học 
tại trường đại học đầu tiên sẽ được tính vào số điểm tại trường đại học giúp hoàn thành chương 
trình học. Điều đó có nghĩa là sinh viên có thể chuyển tiếp sang trường khác mà vẫn tốt nghiệp 
đúng thời gian.

CÁC HÌNH THỨC GIÁO 
DỤC BẬC CAO TẠI MỸ



Sinclair Community College
Sinclair là trường cao đẳng công hệ hai năm năng động và toàn diện, có hơn 170 bằng cấp và 
chứng chỉ cho các chương trình về kỹ thuật, máy tính, nghệ thuật và y học.

Tại sao sinh viên quốc tế chọn Sinclair Community College làm nơi học tập?

• Trải nghiệm về thế giới và sự xuất sắc trong giáo dục: sau khi tốt nghiệp tại trường sinh viên 
nhất định sẽ thành công!

• Một trong những trường có học phí thấp nhất tại Mỹ nằm trong thành phố sôi động với chi 
phí sinh hoạt thấp

• Khuôn viên trường hiện đại an toàn và thuận tiện nằm trong trung tâm thành phố 
• Cơ sở vật chất tiên tiến nhất hiện có: phòng thí nghiệm hiện đại, thư viện được khen thưởng, 

phòng trưng bày các tác phẩm nghệ thuật, công nghệ hiện đại và trung tâm hoạt động thể 
thao.

•  Môi trường học tập chu đáo ân cần với quy mô lớp học nhỏ và có rất nhiều dịch vụ cho học 
sinh.

• Cơ hội học tập hai năm đầu trong chương trình lấy bằng đại học bốn năm tại một trong 
những trường tốt nhất tại Mỹ theo New York Times.

• Cơ hội chuyển tiếp lên các trường đại học 4 năm uy tín nhất tại Mỹ.

444 West 3rd St 

Dayton, Ohio 45402

USA

Phone: 1.800.315.3000

www.sinclair.edu/international
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BÀI VIẾT BỞI  
MARK A. ASHWILL

Xin Visa Du 
HOc MY:

De HAY KH Óo? 
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Bạn đang mơ ước 
đi du học Mỹ? 
Bạn lo lắng về thủ 
tục xin cấp visa?  

Bạn không cần phải lo 
lắng nữa! Sự thật là các nhân 
viên phòng lãnh sự muốn 
cấp visa cho các bạn, miễn là 
các bạn đáp ứng các yêu cầu 
của họ. Những tin đồn và vô 
số các thông tin sai lệch hiện 
nay khiến nhiều bậc phụ 
huynh và các bạn học sinh/
sinh viên nghĩ rằng xin visa 
du học là rất khó khăn. Tuy 
nhiên, việc đó đơn giản hơn 
bạn nghĩ. 
 Mọi câu hỏi mà nhân 
viên lãnh sự ngồi sau 
khung cửa kính đặt ra sẽ 
chỉ xoay quanh ba điểm 
mấu chốt này. Các nhân 
viên lãnh sự là người đưa 
ra quyết định - đồng ý, cân 
nhắc việc bổ sung thêm 
các giấy tờ hay từ chối cấp 
visa - hoàn toàn dựa trên 
các câu trả lời của bạn, kĩ 
năng và trực giác của họ. 
Điều này có nghĩa là bạn 
nên nói sự thật, sử dụng 
các tài liệu xác thực và 

giải thích mọi kế hoạch của mình một cách logic và rành 
mạch.  

Vậy các nhân viên lãnh sự có khi nào 
mắc sai lầm hay không? Đôi khi là có, bởi họ 
cũng chỉ là con người và hoàn toàn có thể nhầm lẫn. Dù vậy, 
nhìn chung họ luôn cố gắng hết sức để đưa ra một quyết định 
quan trọng – cho bạn và cả những người khác – trong một 
khoảng thời gian rất ngắn. Trên thực tế, mục tiêu của chính 
phủ Mỹ là thu hút số lượng du học sinh quốc tế đến học tại 
các trường đại học/cao đẳng của nước mình nhiều nhất có thể. 

1. ĐẦU TIÊN, Bạn là một người 
học sinh thực thụ (có nghĩa 
là bạn không hề có ý định sử 
dụng visa không định cư để 
nhập cư vào Hoa Kỳ).

2. THỨ HAI, Bạn có khả năng 
chi trả cho việc học tập của 
mình.

3. THỨ BA, Bạn có kế hoạch 
quay về quê hương sau khi kết 
thúc thời gian học tập. 

BẠN CHỈ CẦN CHỨNG MINH CHO 
NHÂN VIÊN LÃNH SỰ THẤY BẠN 
ĐÁP ỨNG ĐỦ 3 ĐIỀU KIỆN:

It 's Not Rocket Science !

The US Student Visa
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Vì thế, trong quá trình chuẩn bị cho buổi phỏng vấn visa tối quan trọng đó, một 
cuộc nói chuyện ngắn ngủi sẽ quyết đinh việc bạn có được đi học ở Mỹ hay không, hãy 
tập trung vào những điều cơ bản và đơn giản hóa vấn đề. Xem xét kĩ các tiêu 
chí và suy nghĩ xem bạn sẽ kể câu chuyện của riêng bạn như 
thế nào cho hợp lý, tránh tình trạng “học thuộc lòng”. (Các 
nhân viên lãnh sự sẽ rất khó chịu nếu bạn trình bày lí do đi học ở Mỹ vì “nước Mỹ có 
hệ thống giáo dục tiên tiến bậc nhất trên thế giới”, hay đại loại như vậy). Hãy kể cho 
họ nghe tại sao bạn lại chọn đi học ở Mỹ, bản thân bạn sẽ được lợi như thế nào từ trải 
nghiệm quý giá có thể thay đổi cả cuộc đời này và các kế hoạch của chính bạn là gì. 

Tất cả các học sinh tôi đã cùng làm việc trong những năm qua, từ khi làm Giám đốc 
Quốc gia của IIE-Việt Nam (từ năm 2005-2009) và hiện nay là Giám đốc của Cap-
stone Việt Nam, một công ty phát triển nguồn nhân lực có trụ sở tại Hà Nội, đều xin 
visa thành công. Tại sao ư? Đó là vì các em tập trung vào những vấn 
đề cơ bản, đáp ứng những tiêu chí và vượt qua “mối nghi ngờ 
về ý định nhập cư”. Hãy tập trung vào mục tiêu của mình và chúc các bạn 
thành công!

TS Ashwill (markashwill@capstonevietnam.com) là nhà sáng lập và Giám đốc điều hành của Công ty 
TNHH Capstone Việt Nam, một công ty phát triển nguồn nhân lực tại Việt Nam, chuyên cung cấp các 
giải pháp giáo dục và đào tạo cho cá nhân và các tổ chức.

Sinh viên đi phỏng vấn nên mặc trang phục lịch sự và giữ 
thái độ bình tĩnh và thoải mái. Các bạn nên nhìn thẳng vào 
mắt nhân viên lãnh sự, và chuẩn bị trả lời rành mạch tại sao 
bạn lại chọn học trường đó. Ví dụ, trong rất nhiều điểm 
nổi bật của Đại Học Pierce như giáo dục chất lượng cao, 
sĩ số lớp nhỏ, học phí thấp, hỗ trợ cá nhân và hỗ trợ hồ sơ 
chuyển tiếp lên đại học, bạn nên giải thích tại sao trường 
đó lại phù hợp và đặc biệt với bạn. Một điều cũng rất quan 
trọng là giải thích tại sao bằng cấp Mỹ sẽ giúp bạn, gia 
đình, cộng đồng và đất nước của bạn khi bạn quay trở về 
nước sau khi hoàn thành chương trình học. Và bạn nên 
chuẩn bị sẵn sàng trình bày kế hoạch nghề nghiệp tương 
lai sau khi trở về nước. 

Mary Meulblok, Giám đốc, Dịch vụ Sinh viên Quốc tế, Trường Đại 
Học Pierce College



International English Institute
Học tập tại Nashville

• Sáu cấp độ học: từ sơ cấp đến cao cấp
• Tiếng Anh dành cho Mục đích Học tập
• Chuẩn bị cho các kỳ thi TOEFL, IELTS hay TOEIC
• Chuẩn bị vào đại học
• Sống tại thành phố lớn và sôi động. Nổi tiếng về nhạc đồng quê và khí hậu ôn hòa

Chúng tôi chờ đón bạn. 

Điểm khác biệt tại Học viện Tiếng Anh Quốc tế

Tại Học viện Tiếng Anh Quốc tế (IEI), học viên sẽ không chỉ là sinh viên – mà còn là một phần 
của gia đình IEI. Từ năm 1977, các giáo viên và nhân viên dày dạn kinh nghiệm của trường đã 
đem đến cơ hội học Tiếng Anh thiết kế riêng cho từng sinh viên tại học viện tư thục được kiểm 
định, với sĩ số lớp nhỏ, các hoạt động và dã ngoại hàng tuần và cơ hội gặp gỡ giao lưu với người 
Mỹ.

Cho dù bạn là sinh viên chương trình cơ bản hay nâng cao, các lớp học luôn tạo sự khác biệt giúp 
bạn tiến bộ nhanh chóng. Nền tảng ngữ pháp vững chắc sẽ giúp bạn nghe và đọc cũng như giao 
tiếp nói và viết tiếng Anh hiệu quả.  

Hãy cùng trải nghiệm những điểm khác biệt tại IEI!

International English Institute  
640 Spence Lane, Suite 121  

Nashville, TN 37217 USA
info@iei.edu

Phone  +1 (615) 327-1715

http://www.iei.edu
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MẶC TRANG PHỤC VESTON  
HOẶC VÁY CÔNG SỞ

TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI MỘT CÁCH CỤ THỂ, CHÍNH XÁC

MANG THEO BẢN BÁO CÁO TÀI KHOẢN NGÂN  
HÀNG HOẶC TÀI LIỆU CHỨNG MINH TÌNH TRẠNG VIỆC LÀM

CUNG CẤP CHI TIẾT KẾ HOẠCH HỌC TẬP CỦA BẠN

GIỮ BÌNH TĨNH VÀ THÁI ĐỘ CHUYÊN NGHIỆP

TRẢ LỜI ĐÚNG SỰ THẬT

Năm ngoái 534.298 visa sinh viên F-1 đã được cấp

1

2
3

4
5
6

LỜI KHUYÊN CHO BUỔI PHỎNG VẤN XIN VISA

6
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Old Dominion University
Trung Tâm Anh Ngữ
• Chương trình Anh ngữ chuyên sâu trong khuôn viên trường đại học dạy tiếng Anh học thuật
• Tất cả các giảng viên đều có bằng thạc sỹ về ESL/ESOL
• Luyện thi TOEFL và GRE tại Học viện Saturday Institute của trung tâm
• Học tiếng Anh với người bản xứ thông qua Chương trình Đối tác Đàm thoại, gặp gỡ giao lưu 

và các chuyến dã ngoại.
• Nhập học có điều kiện vào các chương trình học thuật cho các sinh viên đáp ứng yêu cầu. 

Trường đại học Old Dominion University

Trường đại học Old Dominion University là trường đại học nghiên cứu học vị tiến sỹ hàng đầu  
Virginia dành cho các sinh viên xuất sắc muốn đạt thành tích cao trong học tập và một phong cách hiện 
đại năng động. Các giảng viên của trường áp dụng phương pháp giảng dạy đã dành giải thưởng cao 
để khuyến khích sinh viên đạt được mục tiêu của mình. Khuôn viên của Old Dominion đem đến cho 
sinh viên một môi trường sống phong phú, đầy màu sắc văn hóa và là nơi hội tụ của nhiều sinh viên 
đến từ các quốc gia khác nhau. 

Trường đại học Old Dominion University nằm ngay tại trung tâm thương mại và văn hóa của Norfolk, 
Virginia, một phần của Hampton Roads, nơi có 1.6 triệu người sinh sống. Norfolk có trung tâm thành 
phố sôi động với nhiều nhà hàng, khu mua sắm và các điểm giải trí đêm.

www.ODU.edu/esl

English Language Center
Old Dominion University

Norfolk, Virginia 23529
Phone: (757) 683-4424   

Email: ELC@odu.edu
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Marquette University
Văn phòng Giáo dục Quốc tế

Marquette University
P.O. Box 1881

Milwaukee, WI 53201-1881
Phone: 414.288.7289

www.marquette.edu/oie

Được xếp hạng trong nhóm 10% các trường đại học hàng đầu Mỹ, Marquette cung cấp 
giáo dục chất lượng hàng đầu thế giới cho gần 12.000 sinh viên trong đó có hơn 650 
sinh viên quốc tế đến từ 68 quốc gia. Thành lập năm 1881 bởi Dòng Tên Chính Thống 
Giáo, Marquette là trường đại học độc lập và có uy tín cao tại thành phố Milwaukee bang 
Wisconsin, một thành phố lớn với nhiều cơ hội thực tập và dịch vụ cộng đồng.

Marquette cung cấp: 
• Học bổng cho các sinh viên đạt thành tích cao
• Chuyển tiếp tín chỉ từ các trường đã học
• Nhập học có điều kiện dành cho các sinh viên đáp ứng điều kiện nhập học và cần nâng 

cao tiếng Anh 

Hơn 70 chuyên ngành: 
• Quản trị Kinh doanh
• Truyền thông
• Giáo dục
• Kỹ thuật

• Khoa học Sức khỏe 
• Nhân văn 
• Khoa học Vật lý 
• Khoa học Xã hội
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập trang web marquette.edu/oie hoặc 
email cho chúng tôi theo địa chỉ world@marquette.edu.
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Temple University
Chương trình Tiếng Anh Chuyên sâu (IELP) & 
Chương trình Nhập học có Điều kiện vào Access Temple
Chương trình Tiếng Anh chuyên sâu (IELP) của Đại học Temple cam kết mang đến một 
môi trường thân thiện và các khóa học chuyên biệt với chất lượng cao. Tọa lạc trong một 
khuôn viên xinh đẹp tại thành phố cổ kính Philadelphia, Pennsylvania, chương trình IELP 
của Đại học Temple cung cấp nhiều chương trình khác nhau để đáp ứng nhu cầu của người 
học ngôn ngữ. 

Các lớp học tiếng Anh chuyên sâu với quy mô nhỏ được mở quanh năm sẽ giúp học sinh 
cải thiện các kỹ năng đọc, viết, nghe và nói. Các lớp học về Văn hóa sẽ giúp học sinh làm 
quen với  tiếng lóng Mỹ, tìm hiểu về công việc tình nguyện trong cộng đồng, xem và thảo 
luận về phim ảnh, và nhiều nội dung đa dạng khác. Các chương trình đặc biệt và ngắn hạn 
hơn cung cấp cơ hội học tập cho những sinh viên có ít thời gian hơn. Chương trình Access 
Temple dành cho những sinh viên được chấp thuận nhập học có điều kiện sẽ giúp các bạn 
có sự chuẩn bị tốt để đảm bảo các bạn sẽ được nhận vào và thành công tại chương trình Đại 
học của trường Temple. 

Sinh viên của tất cả các chương trình học có thể truy cập vào các nguồn tài liệu tham khảo 
của trường, có cơ hội tham gia vào các buổi đối thoại và các hoạt động xã hội giúp làm quen 
với các sinh viên từ trên toàn thế giới. 

Mời các bạn khám phá thêm! 
1700 N. Broad Street

Suite 211
Philadelphia, PA 19122

Marquette University
Văn phòng Giáo dục Quốc tế

Marquette University
P.O. Box 1881

Milwaukee, WI 53201-1881
Phone: 414.288.7289

www.marquette.edu/oie

Được xếp hạng trong nhóm 10% các trường đại học hàng đầu Mỹ, Marquette cung cấp 
giáo dục chất lượng hàng đầu thế giới cho gần 12.000 sinh viên trong đó có hơn 650 
sinh viên quốc tế đến từ 68 quốc gia. Thành lập năm 1881 bởi Dòng Tên Chính Thống 
Giáo, Marquette là trường đại học độc lập và có uy tín cao tại thành phố Milwaukee bang 
Wisconsin, một thành phố lớn với nhiều cơ hội thực tập và dịch vụ cộng đồng.

Marquette cung cấp: 
• Học bổng cho các sinh viên đạt thành tích cao
• Chuyển tiếp tín chỉ từ các trường đã học
• Nhập học có điều kiện dành cho các sinh viên đáp ứng điều kiện nhập học và cần nâng 

cao tiếng Anh 

Hơn 70 chuyên ngành: 
• Quản trị Kinh doanh
• Truyền thông
• Giáo dục
• Kỹ thuật

• Khoa học Sức khỏe 
• Nhân văn 
• Khoa học Vật lý 
• Khoa học Xã hội
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập trang web marquette.edu/oie hoặc 
email cho chúng tôi theo địa chỉ world@marquette.edu.
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British
Council

IELTS
- Giúp bạn

tự tin

www.britishcouncil.org/vietnam
‘f’ Join us on Facebook: IELTS Vietnam

IELTS là gì?
IELTS là Hệ thống kiểm tra Anh ngữ quốc tế (English Language Testing System) đánh giá khả 
năng sử dụng tiếng Anh của học sinh/sinh viên cho mục đích du học, định cư và các mục đích 
khác. IELTS đánh giá toàn diện cả bốn kỹ năng: Nghe, Đọc, Viết và Nói

Ai nên thi IELTS?
IELTS có hai loại hình thi, IELTS Học thuật dành cho học sinh/sinh viên muốn theo học những 
bậc Đại học, sau Đại học ở những nước có tiếng Anh được sử dụng làm ngôn ngữ chính. IELTS 
Tổng quát dành cho những học viên muốn theo học ở bậc Trung học, học nghề hoặc tham gia 
các khoá đào tạo không thuộc bậc đại học, hoặc vì mục đích định cư.

Đăng ký thi IELTS
Để tham khảo các video và nguồn tài liệu luyện thi trực tuyến, vui lòng truy cập vào trang web 

Trắc nghiệm IELTS cho Hoa Kỳ
IELTS CHO DU HỌC MỸ

Bài Kiêm 
Tra

BÀI THI IELTS KIỂM TRA NĂNG LỰC TIẾNG ANH.
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British
Council

IELTS
- Giúp bạn

tự tin

www.britishcouncil.org/vietnam
‘f’ Join us on Facebook: IELTS Vietnam

IELTS là gì?
IELTS là Hệ thống kiểm tra Anh ngữ quốc tế (English Language Testing System) đánh giá khả 
năng sử dụng tiếng Anh của học sinh/sinh viên cho mục đích du học, định cư và các mục đích 
khác. IELTS đánh giá toàn diện cả bốn kỹ năng: Nghe, Đọc, Viết và Nói

Ai nên thi IELTS?
IELTS có hai loại hình thi, IELTS Học thuật dành cho học sinh/sinh viên muốn theo học những 
bậc Đại học, sau Đại học ở những nước có tiếng Anh được sử dụng làm ngôn ngữ chính. IELTS 
Tổng quát dành cho những học viên muốn theo học ở bậc Trung học, học nghề hoặc tham gia 
các khoá đào tạo không thuộc bậc đại học, hoặc vì mục đích định cư.

Đăng ký thi IELTS
Để tham khảo các video và nguồn tài liệu luyện thi trực tuyến, vui lòng truy cập vào trang web 

Trắc nghiệm IELTS cho Hoa Kỳ
IELTS CHO DU HỌC MỸ

Bài Kiêm 
Tra

BÀI THI IELTS KIỂM TRA NĂNG LỰC TIẾNG ANH.
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của Hội đồng Anh ở từng địa phương dưới đây. Khi bạn đăng 
ký thi IELTS với Hội đồng Anh, bạn sẽ truy cập được nhiều 
nguồn tài liệu luyện thi Miễn Phí bao gồm ‘Road to IELTS’ 
và có cơ hội tham gia chương trình học bổng ‘British Council 
IELTS’.
Vietnam: http://www.britishcouncil.org/vietnam-exams-
ielts-home.htm
IELTS được tổ chức tại tất cả các hệ thống văn phòng Hội 
đồng Anh trên thế giới, vui lòng tham khảo tại www.takeielts.
britshcouncil.org để chọn địa điểm thi gần nhất. Liên hệ với 
văn phòng Hội đồng Anh ở từng địa phương để biết thêm về 
các cơ hội học tập và chuẩn bị cho kỳ thi IELTS.

Bạn cần những gì để đăng ký thi IELTS?
•  Mẫu đơn đăng ký thi IELTS (tải về từ trang web của Hội 

đồng Anh hoặc nhận tại văn phòng của Hội đồng Anh)
•  Hai ảnh cỡ passport mới nhất
•  Bản sao hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân (mang theo 

bản chính khi đăng ký và dự thi)

IELTS được chấp nhận trên khắp nước 
Mỹ
•  Hơn 3,000 chương trình và học viện bao gồm các chương 

trình đại học, sau đại học và học chuyên ngành công nhận 
IELTS

•  99% các trường ở Mỹ nơi có học sinh quốc tế theo học công 
nhận IELTS

•  IELTS được 25 trường đại học hàng đầu của Mỹ năm 2011 
tin cậy

•  IELTS được chấp nhận ở tất cả các trường thuộc hệ thống 
Ivy League

•  IELTS được 10 ngành học kinh doanh hàng đầu của Mỹ 
năm 2011 tin cậy

•  IELTS được 10 ngành học chuyên ngành kỹ sư hàng đầu của 
Mỹ năm 2011 tin cậy

Điểm nổi bật của kỳ thi IELTS
•  IELTS kiểm tra toàn diện cả bốn kỹ năng: Nghe, Đọc, Viết 

và Nói. Môn Nói là một cuộc phỏng vấn trực tiếp với giám 
khảo giàu kinh nghiệm và được đào tạo có chứng nhận và có 
kinh nghiệm chuyên môn về ESL

•  IELTS kiểm tra khả năng sử dụng tiếng Anh như một ngôn 
ngữ quốc tế

•  IELTS Học thuật kiểm tra khả năng sử dụng tiếng Anh cần 

thiết để giúp học sinh học 
tập đạt kết quả tối ưu ở đại 
học

•  IELTS luôn đặt lợi ích của 
thí sinh lên hàng đầu, luôn 
tôn trọng tính đa dạng 
quốc tế và công bằng đối 
với tất cả các thí sinh dù họ 
thuộc bất kỳ quốc gia nào 
trên thế giới

•  Hơn 9,000 tổ chức trên 
140 quốc gia chấp nhận 
IELTS

•  IELTS được ba tổ chức 
quốc tế danh tiếng đồng sở 
hữu, Hội đồng Anh, IDP: 
IELTS Australia và Trung 
tâm khảo thí – Đại học 
Cambridge

Kết quả thi
Thí sinh sẽ nhận được bảng 
điểm 13 ngày sau ngày 
thi Viết. Thí sinh cũng 
có thể xem kết qủa trực 
tuyến tại https://ielts.
britishcouncil.org/Results

Thí sinh có nhu 
cầu đặc biệt
Các trung tâm thi IELTS 
luôn nỗ lực để hỗ trợ những 
thí sinh thi IELTS có nhu 
cầu đặc biệt. Mục đích của 
IELTS là đánh giá khả năng 
sử dụng tiếng Anh của thí 
sinh một cách công bằng và 
khách quan. Nếu bạn có nhu 
cầu đặc biệt, vui lòng liên hệ 
với nhân viên trung tâm thi 
ở từng địa phương khi bạn 
đăng ký thi.

Bài viết bởi IELTS

BÀI THI IELTS KIỂM TRA NĂNG LỰC TIẾNG ANH.
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Stony Brook University
Trung tâm Tiếng Anh Chuyên sâu
Trường Đại học Stony Brook tại thành phố New York
Trường Đại học Stony Brook nằm trên bờ biển tuyệt đẹp của Long Island cách trung tâm Manhattan 
90km về phía đông, thuộc khu ngoại ô an toàn gần Thành phố New York, gần viện bảo tàng Stony 
Brook Village và các cửa hàng thời trang.
•  Là thành viên Hiệp hội các Trường Đại Học Mỹ – Hiệp hội các Trường Đại Học nghiên cứu hàng 

đầu của Mỹ và Canada
•  Các chương trình cấp bằng đại học và cao học nổi tiếng thế giới về kinh doanh, khoa học và nghệ 

thuật
•  Nằm trong số 1% các trường đại học dẫn đầu trên thế giới do London Times Higher Education bình 

chọn
Trung tâm Tiếng Anh Chuyên sâu (IEC)
Trung tâm Tiếng Anh Chuyên sâu IEC có các khóa học từ trình độ sơ cấp đến cao cấp. Mỗi sinh viên 
đều nhận được sự quan tâm riêng từ các giảng viên có trình độ học vấn cao.
•  Có thể tích lũy điểm đại học trong quá trình học Tiếng Anh
•  Sỹ số lớp nhỏ 
•  Chuẩn bị cho kỳ thi TOEFL
•  Thành viên của EnglishUSA 
•  Khu ký túc xá có trung tâm thể thao và máy tính
•  Nhập học có điều kiện vào đại học Stony Brook cho các sinh viên đang theo học tiếng Anh tại IEC

Trung tâm Tiếng Anh Chuyên sâu
Stony Brook University

Stony Brook, NY 11794-3390, USA
E-mail:  IEC@stonybrook.edu

Phone: 631.632.7031  
Fax: 631.632.6544

www.stonybrook.edu/iec
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1 Tránh những cách trả lời ngắn như Có / Không, thay vào đó hãy mở rộng câu 
trả lời để câu trả lời  trở nên chi tiết và đầy đủ hơn.

2  Diễn đạt tự tin và rõ ràng. Điều này không những giúp cho phần trả lời của 
bạn dễ nghe hơn mà còn tạo được ấn tượng tốt.

3  Sử dụng nhiều dạng từ ngữ để thể hiện ý kiến của mình, ví dụ như Theo ý 
tôi,…Tôi nghĩ,…Tôi cảm thấy.

4 Đừng học thuộc lòng câu trả lời. Các câu hỏi thường được thay đổi, do vậy, 
nếu bạn chuẩn bị trước bạn sẽ thấy khó trả lời một cách tự nhiên và trôi chảy.

5  Phát âm là một trong những tiêu chí đánh giá. Vì vậy, phát âm đúng ngữ điệu 
sẽ giúp bạn đạt điểm tốt hơn. Bạn cũng nên tránh nói với giọng đều đều.

6  Đừng ngần ngại khi yêu cầu giám khảo lặp lại câu hỏi. Bạn hoàn toàn có thể 
nói, Xin ông/bà vui lòng lặp lại câu hỏi?

Không giống với hầu hết các kỳ thi đánh giá tiếng Anh quốc tế khác, thí sinh 
IELTS được phỏng vấn trực tiếp với một giám khảo được đào tạo chuyên nghiệp 
để giúp bạn thoải mái và tự tin hơn trong buổi thi. Sau đây là một số kinh 
nghiệm để giúp bạn dễ dàng có được điểm số cao trong bài thi nói:

KỸ NĂNG NGHE
4 Phần
40 Mục
30 Phút

KỸ NĂNG NÓI
Từ  11 đến 14 Phút

HỌC THUẬT 
KỸ NĂNG VIẾT 

 
2 Bài Làm

(150 và 250 chữ)
60 Phút

HUẤN LUYỆN 
TỔNG QUÁT 

KỸ NĂNG VIẾT
2 Bài Làm

(150 và 250 chữ)
60 Phút

HỌC THUẬT 
KỸ NĂNG ĐỌC 

 
3 Phần
40 mục
60 Phút

HUẤN LUYỆN 
TỔNG QUÁT 

KỸ NĂNG ĐỌC
3  Phần
40 Mục
60 Phút

Loi thE CUa bài thi

CAu trU úc  
bAi thi 
IELTS
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State University of New York (SUNY)
College at Plattsburgh

Global Education Office and International Admissions
State University of New York at Plattsburgh

Kehoe Administration Building, Room 210
101 Broad Street

Plattsburgh, New York 12901 USA

www.plattsburgh.edu/international

SUNY Plattsburgh cung cấp giáo dục chất lượng tuyệt vời với chi phí phải chăng. Thành lập 
năm 1889, Plattsburgh là một trường đại học công lập quy mô nhỏ tại phía bắc bang New York, 
cách thành phố Montreal Canada 100 km về phía nam và cách thành phố New York 500 km về 
phía bắc. Plattsburgh cung cấp 60 ngành học chính trong rất nhiều lĩnh vực như thương mại, 
kinh tế, khoa học tự nhiên, khoa học vật lý, khoa học xã hội và nhân văn.

Tạp chí U.S News & World Report xếp hạng SUNY Plattsburgh trong danh sách các trường đại
học hàng đầu trong bảng xếp hạng “Các Trường Đại Học Tốt Nhất Nước Mỹ”. Ngoài ra, tạp chí
Personal Finance (Tài chính Cá nhân) của Kiplinger xếp hạng SUNY Plattsburgh trong danh 
sách 100 trường giá trị nhất trong nhóm các trường đại học công lập năm 2014.

Sinh viên của chúng tôi tận hưởng cuộc sống và học tập giống như các sinh viên ở nhiều trường
đại học tư thục: tỷ lệ sinh viên-giảng viên thấp, lớp học sĩ số thấp. Giảng viên của trường là 
những nhà lãnh đạo trong chuyên ngành và là người hướng dẫn trực tiếp cho sinh viên. Với 
nhiều cơ hội nghiên cứu công trình bậc đại học và học tập thực tế, sinh viên của trường tốt 
nghiệp được trang bị tốt phục vụ cho công việc hoặc tiếp tục nghiên cứu.
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Thêm những lý do bạn nên 
tham gia kỳ thi TOEFL.

Bạn có thể trở thành bất kỳ ai 
và học tại bất kỳ nơi nào bạn 
mong muốn với bài thi TOEFL®.  
Bài thi TOEFL® là một trong những bài thi tiếng Anh phổ 
biến nhất trên thế giới. Bài thi sẽ giúp Bạn vươn đến mục 
tiêu của mình dễ dàng hơn.

Hãy đăng ký ngay hôm nay. 
www.toeflgoanywhere.org

muốn dùng điểm thi TOEFL làm một trong 
những tiêu chí tuyển sinh thay vì các bài thi 
tiếng Anh khác.*

9,000+
trường đại học, trung tâm và các 
tổ chức khác
dựa vào điểm thi TOEFL để tổ chức 
đưa ra quyết định tuyển dụng của họ. 
Dù cho bạn muốn học tập ở đâu, bài thi 
TOEFL cũng có thể giúp bạn đi đến đó. 

90%
các thí sinh dự thi TOEFL 

thí sinh sở hữu chứng chỉ TOEFL iBT vào được 
những trường đại học đứng đầu trong danh sách 
mục tiêu của mình. 

 cán bộ tuyển sinh
4 trong số 5

*Nguồn: Khảo sát 263 chuyên viên tuyển sinh tại các trường đại học Hoa Kỳ, trong 
đó 212 trường chấp nhận cả bài thi TOEFL và IELTS và 152 trường đưa ra ý kiến về 
lựa chọn ưu tiên.e.

Bản quyền © 2015 thuộc Viện Khảo thí Giáo dục. Tất cả quyền được bảo 
lưu. ETS, ETS logo và TOEFL là thương hiệu đã đăng ký của Viện Khảo 
thí Giáo dục (ETS). Tất cả nhãn hiệu khác là tài sản thuộc chủ sở hữu 
tương ứng. 30192

Bài Kiểm Tra Tiếng Anh TOEFL®
Bài kiểm tra tiếng Anh TOEFL® do ETS phát hành đánh giá 
khả năng sử dụng và hiểu tiếng Anh của thí sinh qua các kỹ 
năng đọc, viết, nghe và nói.

Ai nên đăng ký thi TOEFL
Bài kiểm tra tiếng Anh TOEFL được thiết kế cho sinh viên 
quốc tế không sử dụng tiếng Anh như ngôn ngữ đầu tiên và 
cần đáp ứng yêu cầu về trình độ tiếng Anh trong quá trình 
tuyển sinh vào đại học.

Cách đăng ký thi
ETS giúp thí sinh đăng ký dễ dàng bằng nhiều cách: online, 
qua điện thoại hoặc qua thư. Truy cập trang web www.ets.org/
toefl/contact để biết thêm thông tin về đăng ký thi.
Bạn có thể đăng ký dự thi tại hơn 165 quốc gia trên toàn thế 
giới.

Bài kiểm tra tiếng Anh TOEFL có thể giúp 
bạn đi đến bất cứ nơi đâu
Bạn muốn được học tại trường tốt nhất và bài kiểm tra tiếng 
Anh TOEFL có thể giúp bạn. 90% thí sinh tham gia bài kiểm 
tra tiếng Anh TOEFL được vào học tại trường đại học lựa 

BÀI THI TOEFL KIỂM TRA KỸ NĂNG TIẾNG ANH ĐỂ NHẬP HỌC VÀO CÁC TRƯỜNG ĐẠI 
HỌC. 

TrAc nghiEm 
TOEFL®  

Bài viết bởi Educational Testing Service

chọn thứ nhất hoặc thứ hai. 
Cho dù bạn có kế hoạch học 
tập tại trường nào, bài kiểm 
tra tiếng Anh TOEFL có thể 
giúp bạn thể hiện sự sẵn sàng 
trong học tập. Trong thực tế, 
TOEFL là bài kiểm tra tiếng 
Anh bắt buộc ở hầu hết các 
trường trong quá trình tuyển 
sinh, và đã có hơn 30 triệu 
thí sinh trên khắp thế giới 
đăng ký thi.
Bài kiểm tra TOEFL cũng 
là bài kiểm tra tiếng Anh có 
uy tín nhất, với hơn 9.000 
trường tại 130 quốc gia 
trong đó có 100 trường đại 
học hàng đầu tại Mỹ. * Bạn 
có thể tham khảo danh sách 
trường đại học chấp nhận 
điểm TOEFL và đăng ký thi 
tại trang web www.ets.org/
toefl/register/susa .
“Bài kiểm tra tiếng Anh 
TOEFL được chấp nhận tại 
hầu hết các trường đại học 
trên toàn thế giới; Nó mở ra 
cánh cửa với nhiều cơ hội và 
đích đến với giáo dục đại học 
ở nước ngoài.” Theo Người 
Dành Được Học Bổng 
TOEFL tại Ấn Độ

Bài Kiêm 
Tra
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Thêm những lý do bạn nên 
tham gia kỳ thi TOEFL.

Bạn có thể trở thành bất kỳ ai 
và học tại bất kỳ nơi nào bạn 
mong muốn với bài thi TOEFL®.  
Bài thi TOEFL® là một trong những bài thi tiếng Anh phổ 
biến nhất trên thế giới. Bài thi sẽ giúp Bạn vươn đến mục 
tiêu của mình dễ dàng hơn.

Hãy đăng ký ngay hôm nay. 
www.toeflgoanywhere.org

muốn dùng điểm thi TOEFL làm một trong 
những tiêu chí tuyển sinh thay vì các bài thi 
tiếng Anh khác.*

9,000+
trường đại học, trung tâm và các 
tổ chức khác
dựa vào điểm thi TOEFL để tổ chức 
đưa ra quyết định tuyển dụng của họ. 
Dù cho bạn muốn học tập ở đâu, bài thi 
TOEFL cũng có thể giúp bạn đi đến đó. 

90%
các thí sinh dự thi TOEFL 

thí sinh sở hữu chứng chỉ TOEFL iBT vào được 
những trường đại học đứng đầu trong danh sách 
mục tiêu của mình. 

 cán bộ tuyển sinh
4 trong số 5

*Nguồn: Khảo sát 263 chuyên viên tuyển sinh tại các trường đại học Hoa Kỳ, trong 
đó 212 trường chấp nhận cả bài thi TOEFL và IELTS và 152 trường đưa ra ý kiến về 
lựa chọn ưu tiên.e.

Bản quyền © 2015 thuộc Viện Khảo thí Giáo dục. Tất cả quyền được bảo 
lưu. ETS, ETS logo và TOEFL là thương hiệu đã đăng ký của Viện Khảo 
thí Giáo dục (ETS). Tất cả nhãn hiệu khác là tài sản thuộc chủ sở hữu 
tương ứng. 30192
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Tìm hiểu tất cả các thông tin liên quan đến TOEFL iBT® phần 
thi Nói và Viết qua video Inside the TOEFL® Test. Những vid-
eo này có các thông tin liên quan như lời khuyên, câu hỏi mẫu, 
tiêu chí chấm điểm và mẫu trả lời. Xem video tại www.ets.org/
toefl/ibt/about/video_library/.

Thực Hành Giúp Thi Dễ Dàng Hơn
So với các bài kiểm tra tiếng Anh khác, bài kiểm tra TOEFL 
có phần luyện tập—qua nhiều nguồn giúp thí sinh chuẩn bị 
bài thi dễ dàng hơn và du học ở nước ngoài. Chương trình 
TOEFL Journey® là một công cụ online không mất phí giúp 
cung cấp thông tin ở mọi giai đoạn của hành trình du học. 
Sách luyện thi bán chạy nhất, cuốn The Official Guide to the 
TOEFL® Test, bao gồm thông tin chi tiết về bài thi từ chính 
những người soạn bài thi này. Và TOEFL® Practice Online 
đem đến cho thí sinh kinh nghiệm làm bài thi TOEFL iBT 

PHẦN THI SỐ CÂU HỎI THỜI GIAN THANG
   ĐIỂM 

Đọc 3-4 đoạn, 60-80  0-30
  12-14 câu hỏi  phút
  mỗi đoạn
Nghe 4-6 bài giảng,               60-90  0-30
  6 câu hỏi mỗi bài;   phút
  2-3 hội thoại, 
  5 câu hỏi mỗi đoạn

Nghỉ giải lao   10 phút

Nói 6 phần:            20 phút  0-30
  2 độc lập 
  và 4  kết hợp

Viết 1 phần kết hợp 20 phút  0-30
  1 phần độc lập 30 phút

TỔNG SỐ    0-120

Được viết bởi ETS Bản quyền ©2015 bởi Dịch vụ Khảo thí Giáo dục. Tất cả 
quyền được bảo hộ. ETS, logo ETS, LISTENING. LEARNING. LEADING., 
TOEFL và TOEFL iBT là thương hiệu đã được đăng ký của Dịch vụ Khảo thí 
Giáo dục (ETS) tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác. Tất cả các thương hiệu khác 
là tài sản của những đơn vị sở hữu thương hiệu đó. 21934 * Nguồn: Xếp hạng 
các trường Đại Học Quốc gia, U.S. News and World Report Best Colleges 2011. 
**Nguồn: Kết quả khảo sát 263 chuyên gia tuyển sinh tại các trường đại học Mỹ, 
trong đó 212 chấp nhận cả điểm TOEFL® và điểm IELTS® và 152 đưa ra sự lựa 
chọn.

Nội dung bài kiểm tra tiếng Anh TOEFL
Dưới đây là bảng các câu hỏi và thời gian cho mỗi phần thi.

“Vì bài kiểm tra  
tiếng Anh TOEFL là điều 
kiện bắt buộc đối với hầu 
hết các trường đại học tại 
Mỹ và Canada, nên tôi đã 

tham gia thi.”DẪN LỜI NGƯỜI DÀNH  
HỌC BỔNG TOEFL  

TẠI ẤN ĐỘ

Thông Tin Nhanh về 
Bài Kiểm Tra TOEFL
• Đánh giá tất cả bốn kỹ năng 
ngôn ngữ: Đọc, Nghe, Nói 
và Viết. Bài kiểm tra dài bốn 
tiếng. Điều nổi bật nhất của 
bài kiểm tra là yêu cầu thí 
sinh kết nối, hoặc phối hợp, 
không chỉ là một kỹ năng, mà 
giống như cách bạn giao tiếp 
hàng ngày.
• Thuận lợi: Bài kiểm tra 
TOEFL là bài kiểm tra tiếng 
Anh thuận tiện nhất. Bạn có 
thể đăng ký dự thi TOEFL tại 
bất cứ địa điểm thi nào trong 
165 quốc gia trên toàn thế 
giới, giúp giảm chi phí và thời 
gian đi lại.
• Sự lựa chọn của các chuyên 
gia tuyển sinh: Bốn trong số 
năm chuyên gia tuyển sinh 
khi được hỏi, đã nói thích sử 
dụng bài kiểm tra tiếng Anh 
TOEFL.**
• Có nhiều sự lựa chọn nhất: 
Kết quả bài kiểm tra của thí 
sinh được chấp nhận tại hơn 
5.000 cơ sở giáo dục tại Mỹ. 
Điều này hơn bất cứ một bài 
kiểm tra tiếng Anh nào khác.
• Công bố kết quả nhanh 
hơn: Điểm của bài thi sẽ có 
online trong vòng 10 ngày 
sau khi thi.
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Trường Cao đẳng Cộng đồng Rockland
Trường Đại học của Bang New York
• Giáo dục có chất lượng với các lớp học quy mô nhỏ
• Sự quan tâm đến từng cá nhân của đội ngũ giảng viên nhiệt tình, giàu 

kinh nghiệm
• Địa điểm an toàn với phong cảnh đẹp, chỉ cách Thành phố New York 

25 dặm (40km)
• Giá trị xuất sắc 
• Các chương trình đào tạo cấp bằng trong lĩnh vực kỹ thuật, nghệ thuật, 

kinh doanh, nghệ thuật nhân văn, và nhiều chuyên ngành khác
• Chuyển tiếp dễ dàng lên các trường đại học bốn năm
 

International Student Services
145 College Road

Suffern, New York, 10901
international@sunyrockland.edu

www.sunyrockland.edu/go/international
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Clark University
Trường Cao đẳng Nghề và Giáo dục Thường xuyên
Trường Cao đẳng Nghề và Giáo dục Thường xuyên thuộc Trường Đại học Clark (Clark University’s 
College of Professional and Continuing Education - COPACE) đã góp phần làm giàu cuộc sống của 
hàng ngàn sinh viên thông qua việc trao cho các em cơ hội được trau dồi kỹ năng tiếng Anh trong 
khi đang theo đuổi các bằng cấp đại học tại Hoa Kỳ. Thông qua Viện Ngôn ngữ và Văn hóa Mỹ 
(American Language and Culture Institute - ALCI), đơn vị quản lý các chương trình Đào tạo Anh 
ngữ của chúng tôi, những sinh viên theo học sẽ đạt được bằng COPACE đồng thời với quá trình hoàn 
thành chương trình học tiếng Anh.

Là một sinh viên ALCI và COPACE, bạn sẽ thu được lợi ích từ:
• Các lớp học quy mô nhỏ được giảng dạy bởi những chuyên gia được đào tạo và có tâm huyết
• Tư vấn về học tập và những vấn đề khác biệt về văn hóa xuyên suốt quá trình học
• Thành phần lớp học đa dạng với những người bạn cùng học là sinh viên quốc tế đến từ khắp nơi
• Thư viện của trường đại học, các hoạt động xã hội, các bài giảng, và cơ sở vật chất phục vụ thể 

thao
• Những chuyến thăm quan thú vị trong ngày tới những địa điểm tại địa phương hoặc trong vùng

Clark University, thành lập năm 1887, tọa lạc tại trung tâm vùng New England và chỉ cách thành phố 
Boston một tiếng. Được US News & World Report xếp hạng thứ 76, Clark cam kết dành học bổng 
cho mục đích phục vụ xã hội và con người ở quy mô toàn cầu. 

950 Main Street
Worcester, MA 01610

508-793-7711

http://copace.clarku.edu

BƯỚC 1: Học cách làm tốt bài kiểm tra TOEFL 
iBT®

Bằng cách đạt điểm cao trong bài kiểm tra tiếng Anh TOEFL 
iBT, bạn sẽ có đủ điều kiện đăng ký tuyển sinh vào hầu như 
bất kỳ trường học nào tại Mỹ. 
Để nhận được những lời khuyên hữu ích, vui lòng truy cập 
www.ets.org/toefl/susa và tải về tài liệu TOEFL iBT® Tips. 
Đọc phần Hướng dẫn về cách Ghi điểm trong phần Nói và 
Viết (Speaking and Writing Scoring Guides) ở mặt sau của tài 
liệu TOEFL iBT® Tips để hiểu các câu trả lời của bạn sẽ được 
tính điểm như thế nào.  
Thí sinh cũng có thể tìm hiểu thêm thông tin cần thiết qua 
các video trong TOEFL® TV Channel trên YouTube, với lời 
khuyên từ các giáo viên dạy tiếng Anh cũng như những thí 
sinh đã từng tham gia kỳ thi giống như bạn. www.youtube.
com/toefltv

BƯỚC 2:  Làm bài thực hành
TOEFL® Practice Online cung cấp những 

bài kiểm tra TOEFL iBT giống như thật bên cạnh trải nghiệm 
thi thực tế trong tất cả bốn kỹ năng (Đọc, Nghe, Nói và Viết). 
Làm bài kiểm tra thực hành để biết được trình độ và có ngay 
kết quả thi cũng như phản hồi về phần làm bài thi của bạn. 
Thực hành ngay tại www.ets.org/toefl/practice/susa.

BƯỚC 3: Luyện tập các kỹ năng còn yếu
Làm theo các gợi ý thực hành kỹ năng 

cụ thể trong  TOEFL iBT® Tips và sử dụng cuốn thực hành 
có trọng tâm trong The Official Guide to the TOEFL® Test, 
sách có dạng eBook và dạng in giấy tại www.ets.org/toefl/
guide/susa. Sau đó làm bài kiểm tra thực hành hoàn chỉnh tại 
TOEFL Practice Online để chắc chắn là bạn đã sẵn sàng cho 
ngày thi chính thức.

BƯỚC 4: Sử dụng tốt chiến lược làm bài thi trong 
ngày kiểm tra

Tuân thủ các chỉ dẫn một cách thận trọng trong mỗi phần 
thi để tránh lãng phí thời gian. Chọn nút “Help” (Hỗ trợ) để 
đọc lại hướng dẫn chỉ khi thực sự cần thiết, vì đồng hồ sẽ 
không dừng lại khi bạn ấn nút “Help”. Không nên quá lo lắng 
và căng thẳng. Tập trung hoàn toàn vào câu hỏi hiện tại của 
bài thi, tránh nghĩ đến câu hỏi bạn đã trả lời. Đây là chiến 
lược làm bài thi tốt mà có thể luyện tập được và giúp bạn 
tập trung.
Tránh sử dụng quá nhiều thời gian vào một câu hỏi nào đó. 
Nếu bạn đã suy nghĩ về câu hỏi đó và vẫn chưa có câu trả lời, 
dùng phương pháp loại bỏ, sau đó lựa chọn câu trả lời đúng 
nhất. Nhớ giữ nhịp để bạn có đủ thời gian trả lời tất cả các 
câu hỏi. Kiểm tra giới hạn thời gian cho mỗi phần thi và quản 
lý thời gian để tránh phải vội vàng vào cuối bài thi.
Bạn đang tìm lời khuyên giúp bạn chuẩn bị tốt cho hành trình 
du học sắp tới? Hãy tham gia các trang xã hội của TOEFL®. 
Bạn có thể kết nối với rất nhiều thí sinh dự thi khác trên toàn 
thế giới! Tất cả các trang xã hội của TOEFL đều cung cấp tin 
tức, tư vấn học tập, giải trí vui nhộn và nhiều thông tin bổ ích 
khác.
TRUY CẬP TRANG WEB WWW.ETS.ORG/TOEFL/SUSA NGAY HÔM NAY!

thực tế giúp thí sinh có được 
sự tự tin và chuẩn bị tốt. Truy 
cập www.ets.org/toefl/prac-
tice/susa để biết thêm thông 
tin và nhiều hơn nữa.
Đừng quên truy cập trang 
TOEFL trên Facebook® tại 
www.facebook.com/toefl.

Kết quả Bài Kiểm 
Tra TOEFL
Khi thí sinh đăng ký thi, có 
thể chỉ định trường đại học 
mà thí sinh muốn gửi điểm 
đến. Hoặc, thí sinh có thể 
chờ cho đến khi nhận được 
điểm và gửi điểm thi đến các 
trường lựa chọn.
• Kết quả thi có thể có online 
trong vòng 10 ngày sau khi 
thí sinh thi. Thí sinh có thể 
yêu cầu gửi kết quả thi trên 
giấy qua thư bằng cách lựa 
chọn hình thức gửi điểm thi 
trước ngày thi.
• Đối với tất cả các bài thi 
năm 2015, các thí sinh có thể 
tải và in kết quả thi dưới dạng 
PDF trực tiếp từ tài khoản 
của mình.
• Kết quả thi thể hiện điểm 
của từng phần thi (từ 0 đến 
30) và tổng số điểm (từ 0 đến 
120).
Nên đặt lịch thi sớm, bởi vì 
nên đăng ký ngày thi ít nhất 
hai hoặc ba tháng trước thời 
gian nộp đơn vào trường. 
Đăng ký BÂY GIỜ tại www.
ets.org/toefl/register/susa .
Để biết thêm thông tin về bài 
kiểm tra TOEFL, truy cập 
www.ets.org/toefl/susa.

IBT® TOEFL HƯỚNG DẪN HỌC
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Clark University
Trường Cao đẳng Nghề và Giáo dục Thường xuyên
Trường Cao đẳng Nghề và Giáo dục Thường xuyên thuộc Trường Đại học Clark (Clark University’s 
College of Professional and Continuing Education - COPACE) đã góp phần làm giàu cuộc sống của 
hàng ngàn sinh viên thông qua việc trao cho các em cơ hội được trau dồi kỹ năng tiếng Anh trong 
khi đang theo đuổi các bằng cấp đại học tại Hoa Kỳ. Thông qua Viện Ngôn ngữ và Văn hóa Mỹ 
(American Language and Culture Institute - ALCI), đơn vị quản lý các chương trình Đào tạo Anh 
ngữ của chúng tôi, những sinh viên theo học sẽ đạt được bằng COPACE đồng thời với quá trình hoàn 
thành chương trình học tiếng Anh.

Là một sinh viên ALCI và COPACE, bạn sẽ thu được lợi ích từ:
• Các lớp học quy mô nhỏ được giảng dạy bởi những chuyên gia được đào tạo và có tâm huyết
• Tư vấn về học tập và những vấn đề khác biệt về văn hóa xuyên suốt quá trình học
• Thành phần lớp học đa dạng với những người bạn cùng học là sinh viên quốc tế đến từ khắp nơi
• Thư viện của trường đại học, các hoạt động xã hội, các bài giảng, và cơ sở vật chất phục vụ thể 

thao
• Những chuyến thăm quan thú vị trong ngày tới những địa điểm tại địa phương hoặc trong vùng

Clark University, thành lập năm 1887, tọa lạc tại trung tâm vùng New England và chỉ cách thành phố 
Boston một tiếng. Được US News & World Report xếp hạng thứ 76, Clark cam kết dành học bổng 
cho mục đích phục vụ xã hội và con người ở quy mô toàn cầu. 

950 Main Street
Worcester, MA 01610

508-793-7711

http://copace.clarku.edu
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GMAT®
Bài Kiêm 

Tra GMAT®
(Graduate Management Admission Test®)

GMAT LÀ BÀI THI DÀNH CHO SINH VIÊN 
CÓ NHU CẦU NỘP HỒ SƠ NHẬP HỌC CÁC 
CHƯƠNG TRÌNH KINH DOANH.

GMAT® là gì?
Bài thi GMAT® (Graduate Management Ad-
mission Test®) là công cụ chuẩn mực được sử 
dụng khắp thế giới để đánh giá triển vọng 
của một ứng viên cho các chương trình đào 
tạo bậc sau đại học ở lĩnh vực kinh doanh 
và quản lý. Được chấp nhận bởi các trường 
kinh doanh trên toàn cầu nhiều hơn bất cứ 
bài thi nào khác, điểm thi GMAT được coi 
là tiêu chuẩn vàng trong việc xét duyệt hồ sơ 
tuyển sinh sau đại học. Có gì quan trọng hơn 
là thành công của chính bản thân bạn. Và 
không bài thi nào khác có thể dẫn bạn tới con 
đường đạt được mức lương cao hơn, những cơ 
hội tốt hơn, và nhiều lựa chọn nghề nghiệp 
hơn. Bài thi GMAT giúp bạn rọi sáng vào 
những kỹ năng quan trọng nhất trong lớp học 
trường kinh doanh cũng như trong sự nghiệp 
của bạn.      

Những ai nên làm bài thi này?
Những chương trình đào tạo có chất lượng 
trong lĩnh vực kinh doanh trên toàn thế giới 

đã đưa GMAT trở thành một phần trong quy 
trình tuyển sinh, vì vậy nếu bạn thực sự ng-
hiêm túc về ý định theo học một trường kinh 
doanh và được nhận vào chương trình bạn 
mong muốn, việc thi GMAT sẽ là bước đầu 
tiên. Trong suốt 60 năm qua, các nhà lãnh đạo 
trên thế giới đã bắt đầu hành trình theo đuổi 
chương trình học MBA với bài thi GMAT. 
Gần 10 triệu sinh viên đã làm bài thi này và 
đã thành công. Bạn cũng có thể thành công 
như họ.

Đăng ký thi như thế nào?
Bạn có thể đăng ký thi GMAT ở hơn 600 
trung tâm tổ chức thi tại 114 nước trên toàn 
thế giới. Hãy truy cập mba.com/register để 
đặt lịch thi và tìm trung tâm tổ chức thi gần 
nhất. Mặc dù kỳ thi được tổ chức quanh năm, 
người thi phải đăng ký trước ít nhất 24 giờ. 
Những giờ thi trong khoảng thời gian gần hạn 
nộp hồ sơ tuyển sinh và vào cuối tuần thường 
được đăng ký nhanh hơn. Lệ phi thí là 250 đô 
la Mỹ, và bạn có thể phải trả thêm thuế ở một 
số quốc gia nhất định. Hãy sử dụng thông tin 
liên lạc dưới đây nếu bạn có bất cứ câu hỏi nào 
liên quan đến việc đăng ký thi.      

KHU VỰC CHÂU MỸ
Xin lưu ý: dịch vụ qua email chỉ hoạt động từ 
Thứ Hai đến Thứ Sáu, 7:00 sáng đến 7:00 tối 
theo múi giờ trung tâm (Central Time - CT). 
Những email được gửi tới ngoài khoảng thời 
gian kể trên sẽ nhận được phản hồi vào ngày 
hôm sau. Dịch vụ qua điện thoại hoạt động 
từ Thứ Hai đến Thứ Sáu theo số điện thoại và 
giờ giấc như sau: 
Email: GMATCandidateServicesAmericas@
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TẠI SAO NÊN THEO HỌC 
TRƯỜNG KINH DOANH?

VÌ SAO NÊN THAM GIA 
KỲ THI GMAT?

© 2015 Graduate Management Admission Council (GMAC). All rights reserved. The GMAT logo and GMAT® are registered trademarks of the Graduate 
Management Admission Council in the United States and other countries. 

KỲ THI GMAT.

Gần 10 TRIỆU THÍ SINH TRÊN 
TOÀN THẾ GIỚI đã tham gia kỳ thi 
GMAT. Ngay bây giờ là lúc để bắt 
đầu hành trình của bạn.

BẠN ĐÃ NỖ 
LỰC TẬP TRUNG 
VÀ LÀM VIỆC 
HẾT MÌNH ĐỂ 
CÓ ĐƯỢC NGÀY 
HÔM NAY.

HÃY BẮT ĐẦU HÀNH TRÌNH CỦA MÌNH.

MBA.COM/STARTYOURJOURNEY

Để có được lợi thế cạnh tranh trong thị 
trường việc làm, để có thể yêu cầu mức 
lương cao hơn, và để tận hưởng những 
cơ hội mới đầy thách thức.

Để có được lợi thế cạnh tranh trong thị 
trường việc làm, để có thể yêu cầu mức 
lương cao hơn, và để tận hưởng những 
cơ hội mới đầy thách thức.
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pearson.com
Số điện thoại (miễn phí): +1 (800) 717-
GMAT (4628), 7:00 sáng đến 7:00 tối, CT
Số điện thoại: +1 (952) 681-3680, 7:00 sáng 
đến 7:00 tối, CT
Fax: +1 (952) 681-3681

KHU VỰC CHÂU Á – THÁI BÌNH DƯƠNG
Xin lưu ý: dịch vụ qua email chỉ hoạt động từ 
Thứ Hai đến Thứ Sáu, 7:00 sáng đến 7:00 tối 
theo múi giờ Đông Úc (Australian Eastern 
Standard Time – AEST). Những email được 
gửi tới ngoài khoảng thời gian kể trên sẽ nhận 
được phản hồi trong vòng 48 giờ. Dịch vụ qua 
điện thoại hoạt động từ Thứ Hai đến Thứ Sáu 
theo số điện thoại và giờ giấc như sau:  
Email: GMATCandidateServicesAPAC@
pearson.com
Số điện thoại: +852-3077-4926, 9:00 sáng 
đến 6:00 tối, AEST
Ấn Độ: +91 120-439-7830, 9:00 sáng đến 
6:00 tối theo múi giờ chuẩn Ấn Độ (Indian 
Standard Time)
Fax: 60 321 784 925 

TRUNG QUỐC
Xin lưu ý: dịch vụ qua email chỉ hoạt động 
từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, 8:30 sáng đến 5:00 
tối theo múi giờ chuẩn Trung Quốc (China 
Standard time). Những email được gửi tới 
ngoài khoảng thời gian kể trên sẽ nhận được 
phản hồi trong vòng 48 giờ. Dịch vụ qua điện 
thoại hoạt động từ Thứ Hai đến Thứ Sáu theo 
số điện thoại và giờ giấc như sau:  
Email: gmatservice@neea.edu.cn
Số điện thoại: +86-10-82345675, Thứ 2 – 
Thứ Sáu, 8:30 sáng – 5:00 tối theo múi giờ 
chuẩn Trung Quốc
Fax: +86-10-61957800

KHU VỰC CHÂU ÂU VÀ TRUNG ĐÔNG 
(EME)
Xin lưu ý: dịch vụ qua email chỉ hoạt động 
từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, 8:00 sáng đến 5:00 

tối GMT. Những email được gửi tới ngoài 
khoảng thời gian kể trên sẽ nhận được phản 
hồi trong vòng 3 ngày làm việc. Dịch vụ qua 
điện thoại hoạt động từ Thứ Hai đến Thứ Sáu 
theo số điện thoại và giờ giấc như sau:  
Email: GMATCandidateServicesEMEA@
pearson.com
Số điện thoại: +44 (0) 161 855 7219, 9:00 
sáng đến 5:00 tối GMT
Fax: +44 (0) 161 855 7301

Bài thi GMAT bao gồm những gì?
Bài thi GMAT đánh giá khả năng tư duy bậc 
cao, điều rất quan trọng đối với các trường 
và ngành nghề kinh doanh. Bài thi đo lường 
kỹ năng ở các lĩnh vực Định lượng (Quan-
titative), Đọc hiểu (Verbal), Viết Phân tích  
(A-nalytical Writing), và Tư duy Tích hợp 
(Intergrated Reasoning).  
+Phần thi ĐỊNH LƯỢNG đo lường khả 

năng tư duy định lượng và giải quyết các 
vấn đề định lượng. Việc nắm những kiến 
thức cơ bản về số học, đại số, và hình học 
là cần thiết, tuy nhiên phần thi Định lượng 
thử khả năng tư duy và suy nghĩ của người 
thi hơn là dựa vào các kỹ năng toán học để 
giải quyết vấn đề. 

+Phần thi ĐỌC HIỂU đo lường khả năng 
đọc và hiểu tài liệu, sau đó tư duy và đánh 
giá các lập luận, và sửa chữa lại các

 tài liệu nhằm truyền tải ý nghĩa một cách 
hiệu quả nhất theo chuẩn ngôn ngữ tiếng 
Anh.  

+Phần thi VIẾT phân tích đo lường khả 
năng tư duy phê phán và truyền tải ý tưởng 
thông qua việc viết.

+Phần thi TƯ DUY tích hợp đo lường khả 
năng dịch và phân tích dữ liệu từ nhiều 
nguồn khác nhau, sau đó biểu thị thông tin 
theo các hình thức khác nhau để giải quyết 
vấn đề. Phần thi Tư duy Tích hợp sẽ giúp 
bạn nổi trội thông qua việc thể hiện những 
kỹ năng cần có để có thể thành công trong 
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Berkeley College
Học Kinh doanh và Thời trang tại New York 
 
• Học bổng dành cho sinh viên quốc tế
• Các cơ hội thực tập trong công việc hoặc những bài tập liên quan đến kinh nghiệm làm việc 

thực tế là một phần của chương trình học
• Dịch vụ hỗ trợ nghề nghiệp trọn đời và hoàn toàn miễn phí dành cho sinh viên tốt nghiệp ra 

trường

Lĩnh vực đào tạo: 

12 East 41st Street, 14th Floor 
New York, New York 10017 USA 

Tel: +1-212-687-3730 
Fax: +1-212-986-7827

International@BerkeleyCollege.edu

BerkeleyCollege.edu 

 
Không phải tất cả các chương trình và khóa học đều được giảng dạy tại tất cả các địa điểm. Bạn 
có thể được yêu cầu học một số khóa học trực tuyến hoặc tại địa điểm khác.
Berkeley College nắm giữ quyền bổ sung, ngừng trệ, hoặc sửa đổi các chương trình và chính sách của trường tại bất cứ thời điểm nào. Những chỉnh sửa từ bản phát hành đầu tiên của tài liệu 
này có thể không được thể hiện tại đây. Để có thông tin mới nhất, xin vui lòng truy cập BerkeleyCollege.edu. Để biết thêm thông tin về tỷ lệ tốt nghiệp tại BerkeleyCollege, con số vay nợ 
trung bình của các sinh viên đã hoàn thành chương trình học, và những thông tin quan trọng được công bố khác, vui lòng truy cập BerkeleyCollege.edu/disclosures.

• Công nghệ Thông tin
• Dịch vụ Sức khỏe
• Kế toán
• Kinh doanh
• Marketing

• Nghiên cứu về Pháp luật
• Thiết kế Đồ họa
• Thiết kế Nội thấ
• Thời trang
• Tư pháp Hình sự
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một thế giới ngày càng hiện đại về công 
nghệ và giàu dữ liệu.  

GMAT là bài thi chuẩn trên máy tính 
được thực hiện bằng tiếng Anh. Hai phần thi 
Định lượng và Đọc hiểu có tính chất tương 
tác máy tính, có nghĩa là các câu hỏi sẽ được 
máy tính lựa chọn dựa trên kết quả trả lời các 
câu hỏi trước đó của bạn. Điểm số cuối cùng 
sẽ được  tính dựa trên độ khó của các câu hỏi 
kết hợp với số lượng câu trả lời đúng. 

Tôi nên mong đợi gì vào ngày thi?
Để chuẩn bị đầy đủ cho ngày thi và đạt kết 
quả tốt nhất, bạn nên hiểu rõ về định dạng và 
nhịp độ của bài thi GMAT, các câu hỏi luyện 
tập, và xem kỹ từng phần một. 
+Định dạng câu hỏi: Bài thi GMAT bao 

gồm các định dạng câu hỏi bạn có thể chưa 
bao giờ gặp. Ví dụ, các câu hỏi dạng Dữ liệu 
đầy đủ (Data Sufficiency) hỏi bạn cần bao 
nhiêu dữ liệu để giải một vấn đề thay vì yêu 
cầu bạn đưa ra đáp án của vấn đề đó. Bạn 
nên làm thử một vài câu hỏi mẫu trước khi 
làm bài thi thật để đảm bảo bạn đã hiểu rõ 
các loại định dạng của câu hỏi. Điều này sẽ 
giúp bạn tập trung vào việc đưa ra các câu 
trả lời một cách có hiệu quả trong khi làm 
bài thi.

+Nhịp độ bài thi: GMAT là bài thi được 
hạn chế thời gian, bởi vậy việc tự căn giờ 
trong khi làm bài là rất quan trọng để đảm 
bảo bạn có thể hoàn thành những phần thi 
cốt yếu. Nếu không hoàn thành bài thi, bạn 
sẽ vẫn nhận được điểm thi, miễn là bạn đã 
đưa ra câu trả lời ở tất cả các phần thi. Tuy 
nhiên, việc không hoàn thành bài thi sẽ ảnh 
hưởng nghiêm trọng tới điểm thi của bạn.  

Trung bình, bạn có khoảng 1.75 phút để 
trả lời mỗi câu hỏi trong phần thi Đọc hiểu 
và khoảng 2 phút để trả lời mỗi câu hỏi trong 
phần thi Định lượng. Bạn sẽ có khoảng 2.5 

phút để trả lời mỗi câu trong phần thi Tư duy 
Tích hợp, hầu hết trong số đó sẽ có nhiều hơn 
một đáp án yêu cầu phản ứng của người thi. 

Mặc dù chức năng “Trợ giúp” (Help) có 
thể được sử dụng bất cứ lúc nào trong khi làm 
bài thi, nhưng lưu ý rằng bất cứ lượng thời 
gian nào được dùng để xem màn hình “Hỗ 
Trợ” sẽ được trừ vào phần thời gian dành cho 
phần thi đó.

Bài thi yêu cầu những kỹ năng máy tính 
tối thiểu, ví dụ như kỹ năng sử dụng bàn phím 
và chuột. Bên cạnh đó, phần thi Tư duy Tích 
hợp sẽ yêu cầu một số kỹ năng điều hướng 
máy tính cơ bản, ví dụ như nhấp chuột vào 
thanh công cụ để hiển thị trang dữ liệu, hay 
điều khiển để hiển thị các mục lục thả xuống. 

Trong quá trình làm bài thi GMAT, hãy 
đọc mỗi câu hỏi một cách cẩn thận và lựa 
chọn câu trả lời tốt nhất. Nếu bạn không biết 
câu trả lời, cố gắng loại dần các câu trả lời bạn 
biết chắc là sai và sau đó dự đoán trong số các 
lựa chọn còn lại. Bạn không thể bỏ qua các 
câu hỏi hoặc thay đổi câu trả lời một khi đã 
khẳng định, nhưng bạn bắt buộc phải trả lời 
mỗi câu hỏi để có thể chuyển sang câu tiếp 
theo. 

Để biết thêm thông tin, video tại mba.
com/testday sẽ mô tả lại thủ tục đăng ký cũng 
như cho bạn thấy một trung tâm tổ chức thi 
điển hình.

Vào ngày thi, những sinh viên tương lai 
ngành kinh doanh có thể xem trước điểm số 
không chính thức để quyết định liệu sẽ chấp 
nhận hay hủy điểm thi. Chức năng hiển thị 
điểm số này có thể sử dụng bởi người thi ở 
tất cả 600 trung tâm tổ chức thi GMAT trên 
toàn thế giới. Là người dự thi, bạn có quyền 
lựa chọn chấp nhận hay hủy điểm thi ngay 
sau khi làm bài thi và trước khi rời khỏi trung 
tâm tổ chức thi. Theo quy trình mới, bạn sẽ 
nhận được điểm thi không chính thức –  bao 
gồm điểm của các phần thi Tư duy tích hợp, 
Định lượng, Đọc hiểu, và tổng số điểm – và 
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Hofstra University
Với thành phần sinh viên đại diện cho hơn 65 quốc gia, Hofstra University 
cam kết cung cấp những nguồn lực cần thiết để sinh viên có thể trở thành một 
phần không thể thiếu trong cộng đồng Hofstra.
• Hàng trăm lựa chọn về các chương trình đại học và sau đại học trong các chuyên 

ngành kinh doanh, giáo dục, dịch vụ sức khỏe và con người, truyền thông, khoa học 
và nghệ thuật, và nhiều hơn nữa.

• Sinh viên được hưởng lợi từ những lớp học quy mô nhỏ, thời gian biểu linh hoạt, và 
những chương trình, sự kiện thú vị diễn ra tại trường.

• Là một tổ chức có uy tín trên phạm vi quốc tế, Hofstra thường xuyên có tên trong 
danh sách “Những Trường Đại học Tốt nhất” theo đánh giá của U.S. News & World 
Report, Princeton Review, Fiske, Washington Monthly, và Forbes.

• Hofstra là một trong hai trường đại học duy nhất được chọn làm nơi tổ chức hai kỳ 
Tranh luận Tổng thống liên tiếp (2008 và 2012)

• Trong Chương trình Đào tạo Tiếng Anh (ELP), Hofstra trang bị cho sinh viên quốc 
tế những kiến thức và kỹ năng cần thiết để có thể thành công trong học tập thông 
qua một chương trình giảng dạy Anh ngữ chuyên sâu. Sau khi hoàn thành chương 
trình này, sinh viên quốc tế sẽ được tuyển sinh chính thức vào trường.

Hofstra University
Hempstead, New York 11548-1000

 USA

www.hofstra.edu/studyUSA
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2805 State Highway 67 
Johnstown, New York 

12095-3790 USA 

www.fmcc.suny.edu

FM có địa điểm tại vùng ngoại ô trung tâm phía đông Bang New York gần thủ phủ 
bang là thành phố Albany.

n   Trường cao đẳng hệ hai năm với 50 Chương trình Học thuật

n    Các ngành chính về kinh doanh, máy tính, khoa học xã hội và nhân văn và nhiều 
ngành khác

n   Học hai năm đầu chương trình lấy bằng cử nhân BA/BS

n   Dễ dàng chuyển tiếp đến các trường đại học và cao đẳng bốn năm

n    Chương trình Anh ngữ Chuyên sâu toàn thời gian

n  Miễn điểm TOEFL

n   Căn hộ ký túc xá dành cho sinh viên 

n   Cách thành phố New York, Boston hoặc Montreal ba giờ lái xe

n    Tham Quan Trường Trực Tuyến (Virtual Campus Tour) hiện đã có hỗ trợ bằng tiếng 
Việt trên trang web của chúng tôi

Fulton-Montgomery Community College
Một phân viện của Trường Đại học Công lập New York

có hai phút để quyết định liệu có chấp nhận 
các điểm số này hay không. Nếu bạn không 
đưa ra lựa chọn, điểm thi sẽ tự động bị hủy. 

Bên cạnh đó, nếu quyết định hủy điểm thi 
tại địa điểm tổ chức thi, bạn có thể phục hồi 
điểm số trong vòng 60 ngày kể từ ngày thi với 
lệ phí là 100 đô la Mỹ. Sau khoảng thời gian 
đó, điểm thi sẽ không thể phục hồi. 

Tôi nên chuẩn bị thế nào cho 
kỳ thi GMAT?
Chuẩn bị và làm tốt trong kỳ thi GMAT là 
một mục tiêu. Nếu bạn bắt đầu với một kế 
hoạch học tập chắc chắn và theo 
đuổi kế hoạch đó, bạn sẽ thành 
công. Những người thi thông 
minh thu lợi nhiều nhất 
từ những nguồn tham 
khảo kiến thức và cung 
cấp bài thi thử, hiểu 
cách học, và luôn lạc 
quan trong suốt quá 
trình học và thi. Kế 
hoạch học tập sẽ giúp 
bạn giữ đúng hướng 
đi từ tuần này qua tuần 
khác, và điều này sẽ mang lại 
sự tiến bộ trong việc học tập.   

Để giúp bạn làm quen với 
những định dạng câu hỏi và nhịp độ thi theo 
yêu cầu, Hội đồng Tuyển sinh Sau đại học 
ngành Quản lý (Graduate Management Ad-
mission Council - GMAC) cung cấp phần 
mềm GMATPrep® miễn phí (mba.com/
gmatprep), sẽ giúp bạn có cái nhìn sơ bộ về kỳ 
thi. GMATPrep® cung cấp hai bài thi tương 
tác máy tính đầy đủ và có tính giờ với những 
câu hỏi được lấy trực tiếp từ kỳ thi GMAT 
thật. Phần mềm này cũng bao gồm đáp án và 
giải thích, cũng như ôn lại kiến thức toán học 
và chức năng tính giờ như thật đối với các câu 
hỏi lựa chọn. 

Bạn có thể nâng cấp bản miễn phí của 

phần mềm GMATPrep® lên bản GMATPrep® 
Exam Pack 1, với thêm hai bài thi dài đầy đủ 
và những nhận xét dành riêng cho phần thi 
thử của bạn. 

Bạn cũng có thể tìm thấy một số nguồn 
thông tin hỗ trợ khác tại mba.com (mba.
com/prepare). Vi dụ, Tiến trình Chuẩn bị 
(Preparation Timeline) của chúng tôi sẽ gợi ý 
cho bạn cách tiếp cận từng bước để đạt được 
điểm thi GMAT tốt nhất, đồng thời cũng 
liên kết đến các lời khuyên về cách học, các 
sản phẩm giúp bạn chuẩn bị cho kỳ thi, và lời 

khuyên từ những chuyên gia tuyển sinh về 
việc cải thiện điểm yếu và tăng 

cường thế mạnh của bạn.  
Tài liệu học thi 

GMAT chính thức được 
cung cấp tại cửa hàng 
trực tuyến mba.com 

(mb a .c om/store) , 
bao gồm: Tài liệu 
Luyện thi GMAT® 

Chính thức, 2015; Tài 
liệu Luyện thi GMAT® 
Chính thức môn Định 

lượng, 2015; Tài liệu 
Luyện thi GMAT® Chính thức 

môn Đọc hiểu, 2015; Công cụ 
chuẩn bị IR, bộ Phần mềm Luyện thi 

GMATPrep®, và nhiều hơn nữa. 

Điểm thi GMAT của bạn
Điểm thi GMAT chính là nhân tố dự đoán 
chính xác nhất cho thành công của bạn. 
Tổng điểm thi dao động trong khoảng 200-
800 điểm và được tính toán dựa trên phần 
thi Định lượng và Tư duy Đọc hiểu. Điểm 
thi không chính thức được thông báo ngay 
tại trung tâm tổ chức thi sau khi kết thúc bài 
thi. Điểm thi chính thức bao gồm điểm của cả 
bốn phần thi và được thông báo trong vòng 
20 ngày sau khi thi. Điểm thi GMAT của bạn 
sẽ có giá trị trong vòng 5 năm.

BÀI THI GMAT LƯỢNG 
HÓA NHỮNG KỸ NĂNG 
KINH DOANH THỰC SỰ 
MÀ BẠN SẼ SỬ DỤNG 

TRONG TRƯỜNG LỚP VÀ 
XUYÊN SUỐT SỰ NGHIỆP 

CỦA BẠN
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FM có địa điểm tại vùng ngoại ô trung tâm phía đông Bang New York gần thủ phủ 
bang là thành phố Albany.

n   Trường cao đẳng hệ hai năm với 50 Chương trình Học thuật

n    Các ngành chính về kinh doanh, máy tính, khoa học xã hội và nhân văn và nhiều 
ngành khác

n   Học hai năm đầu chương trình lấy bằng cử nhân BA/BS

n   Dễ dàng chuyển tiếp đến các trường đại học và cao đẳng bốn năm

n    Chương trình Anh ngữ Chuyên sâu toàn thời gian

n  Miễn điểm TOEFL

n   Căn hộ ký túc xá dành cho sinh viên 

n   Cách thành phố New York, Boston hoặc Montreal ba giờ lái xe

n    Tham Quan Trường Trực Tuyến (Virtual Campus Tour) hiện đã có hỗ trợ bằng tiếng 
Việt trên trang web của chúng tôi

Fulton-Montgomery Community College
Một phân viện của Trường Đại học Công lập New York
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University of California, San Diego
Các Chương trình Quốc tế Mở rộng
Với 6 giải Nobel, Trường Đại học California, San Diego (UC San Diego) được xếp hạng là 
một trong các trường đại học hàng đầu tại Mỹ. Nằm trong khuôn viên 5 km2 hướng ra biển 
Thái Bình Dương, UC San Diego thuộc “thành phố đẹp nhất của Mỹ”, nổi tiếng bởi thời tiết 
thuận lợi, an toàn, vẻ đẹp tự nhiên, hấp dẫn du lịch, và môi trường kinh doanh và nghiên cứu 
xuất sắc. Cùng với danh tiếng học thuật của UC San Diego, Viện Ngôn ngữ Tiếng Anh (ELI) 
thuộc Các Chương trình Quốc tế Mở rộng của UC San Diego và Các Chương trình Quốc tế 
cung cấp nhiều khóa học tiếng Anh, tín chỉ đại học, và khóa học cấp chứng chỉ chuyên môn 
chất lượng cao tại Mỹ.

9500 Gilman Drive
La Jolla, CA 92093-0176 

USA

www.ip.extension.ucsd.edu

EXTENSION INTERNATIONAL PROGRAMS

Các Chương trình Tiếng Anh
• Hội thoại
• Học thuật
• Kinh doanh
• Y học
• Pháp luật
• TOEFL
• Dự bị đại học

Các Chương trình cấp Chứng chỉ
• Kinh doanh và Quản trị Kinh doanh
• Dạy tiếng Anh là Ngôn ngữ Thứ hai (TEFL)

Các Chương trình cấp Tín chỉ Đại học
• Nghiên cứu Đại học và Chuyên môn (UPS)
•  Chương trình Thanh niên Mùa hè: Liên kết Học 

thuật Quốc tế
• Khóa học Mùa hè
 

Các trường sử dụng điểm thi như thế nào?
Kỳ thi GMAT được tin tưởng bởi bộ phận tuyển sinh của trên 6.000 chương trình kinh doanh 
và quản lý trên toàn cầu bởi kỳ thi này đánh giá chính xác các kỹ năng sẽ được sử dụng trong lớp 
học cũng như trong suốt sự nghiệp của bạn. Mặc dù điểm thi GMAT chỉ là một trong số các 
tiêu chuẩn các trường sử dụng để đánh giá thí sinh, đây là những thước đo đáng tin cậy khi xem 
xét những kỹ năng phát triển nhất định, được coi là khá quan trọng trong quá trình học tập và 
nghiên cứu lĩnh vực quản lý ở bậc sau đại học. Khác với điểm tổng kết ở bậc đại học hay chương 
trình học – thường có thể có ý nghĩa khác nhau đối với các trường khác nhau – điểm thi GMAT 
mang đến cho các chuyên gia tuyển sinh một công cụ đánh giá quy chuẩn, thống nhất cho tất cả 
các thí sinh.   
Nội dung được cung cấp bởi Hội đồng Tuyển sinh Sau đại học ngành Quản lý (Graduate Management Admission Council® - GMAC®), tổ chức tạo ra kỳ thi GMAT®. 
© 2015 Graduate Management Admission Council (GMAC). Tất cả các quyền được bảo hộ. GMAC®, GMAT®, GMATPrep®, Graduate Management Admission 
Council®, và Graduate Management Admission Test® là thương hiệu đã được đăng ký của Hội đồng Tuyển sinh Sau đại học ngành Quản lý tại Hoa Kỳ và các quốc 
gia khác.   

SỐ LƯỢNG CÂU HỎI 41 
CÂU HỎI

 • ĐỌC HIỂU 
• TƯ DUY PHÁN 
   ĐOÁN 
• SỬA CHỮA CÂU

KHẢ NĂNG CỦA 
BẠN TRONG VIỆC 
ĐỌC VÀ HIỂU TÀI 
LIỆU, ĐÁNH GIÁ 
CÁC Ý KIẾN BIỆN 
LUẬN, VÀ SỬA 
CHỮA TƯ LIỆU 

KỸ NĂNG CỦA 
BẠN TRONG 
VIỆC PHÂN TÍCH 
DỮ LIỆU VÀ ĐƯA 
RA KẾT LUẬN 
THÔNG QUA 
VIỆC SỬ DỤNG 
KỸ NĂNG TOÁN 
HỌC CƠ BẢN

KỸ NĂNG 
CỦA BẠN 
TRONG VIỆC 
TƯ DUY 
PHÊ PHÁN 
VÀ TRÌNH 
BÀY CÁC Ý 
TƯỞNG

KHẢ NĂNG CỦA 
BẠN TRONG 
VIỆC ĐÁNH GIÁ 
THÔNG TIN 
ĐƯỢC TRÌNH 
BÀY Ở NHIỀU 
ĐỊNH DẠNG 
VÀ TỪ NHIỀU 
NGUỒN KHÁC 
NHAU

•  SỰ ĐẦY ĐỦ 
CỦA DỮ LIỆU

•  GIẢI QUYẾT  
VẤN ĐỀ

•  PHÂN TÍCH 
MỘT Ý KIẾN 
BIỆN LUẬN

•  TƯ DUY DỰA VÀO 
NHIỀU NGUỒN

•  DỊCH CÁC HÌNH  
MINH HỌA

•  PHÂN TÍCH 2 PHẦN
•  PHÂN TÍCH BẢNG

75  PHÚT

0-60

37 
CÂU HỎI

75 PHÚT

0-60

1 
CÂU HỎI

30 PHÚT

0-6

12
CÂU HỎI

30 PHÚT

1-8

TỔNG QUAN VỀ KỲ THI GMAT
4 phần thi, trong tổng cộng 3 giờ 30 phút

THI ĐỌC HIỂU ĐỊNH LƯỢNG AWA LÝ TÍCH HỢP

LOẠI CÂU HỎI

THỜI GIAN

TIÊU CHÍ ĐO 
LƯỜNG

ĐIỂM THI

TỔNG ĐIỂM 200-800
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University of California, San Diego
Các Chương trình Quốc tế Mở rộng
Với 6 giải Nobel, Trường Đại học California, San Diego (UC San Diego) được xếp hạng là 
một trong các trường đại học hàng đầu tại Mỹ. Nằm trong khuôn viên 5 km2 hướng ra biển 
Thái Bình Dương, UC San Diego thuộc “thành phố đẹp nhất của Mỹ”, nổi tiếng bởi thời tiết 
thuận lợi, an toàn, vẻ đẹp tự nhiên, hấp dẫn du lịch, và môi trường kinh doanh và nghiên cứu 
xuất sắc. Cùng với danh tiếng học thuật của UC San Diego, Viện Ngôn ngữ Tiếng Anh (ELI) 
thuộc Các Chương trình Quốc tế Mở rộng của UC San Diego và Các Chương trình Quốc tế 
cung cấp nhiều khóa học tiếng Anh, tín chỉ đại học, và khóa học cấp chứng chỉ chuyên môn 
chất lượng cao tại Mỹ.

9500 Gilman Drive
La Jolla, CA 92093-0176 

USA

www.ip.extension.ucsd.edu

EXTENSION INTERNATIONAL PROGRAMS

Các Chương trình Tiếng Anh
• Hội thoại
• Học thuật
• Kinh doanh
• Y học
• Pháp luật
• TOEFL
• Dự bị đại học

Các Chương trình cấp Chứng chỉ
• Kinh doanh và Quản trị Kinh doanh
• Dạy tiếng Anh là Ngôn ngữ Thứ hai (TEFL)

Các Chương trình cấp Tín chỉ Đại học
• Nghiên cứu Đại học và Chuyên môn (UPS)
•  Chương trình Thanh niên Mùa hè: Liên kết Học 

thuật Quốc tế
• Khóa học Mùa hè
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School, College 
and University?

Trường College và trường University khác nhau như thế nào? Tôi 
không hiểu rõ lắm vì  đất nước tôi tôi hai từ này có nghĩa khác xa 
nhau. 
Tại Hoa Kỳ, từ “school, hay trường” mô tả bất cứ nơi nào mà người ta có thể học. Bạn có thể gọi trường 
đại học nhỏ (college) là một “trường”. Bạn cũng có thể gọi trường đại học bốn năm (university) là 
“trường”. Bạn có thể dùng từ “trường” cho bất cứ viện Anh ngữ, chương trình hậu đại học, hoặc trường 
trung học nào.

Đại học là trường học tiếp theo sau trung học. Trường đại học ở Hoa Kỳ không phải là trường trung 
học. Các chương trình đại học bắt đầu trong năm thứ mười ba của chương trình học, khi học sinh được 
17 hoặc 18 tuổi hoặc lớn hơn.

Trường đại học hai năm cấp bằng Cao đẳng. Trường đại học bốn năm cấp bằng Cử nhân. Các 
trường cấp những học vị này được gọi là trường “đại học cử nhân”.

Trường “đại học” là một nhóm các trường học sau cấp trung học. Ít nhất một trong những trường 
trong nhóm này là trường đại học nơi sinh viên được cấp bằng Cử nhân. Một số trường khác trong 
nhóm trường đại học là trường “hậu đại học”, nơi sinh viên được cấp các bằng cao cấp. Vì thế, trường 
đại học cấp cả bằng Cử nhân lẫn bằng hậu đại học như Thạc sĩ (MA) và Tiến sĩ (Ph.D.).

Bạn có thể lấy bằng Cử nhân tại một trường đại học. Tuy nhiên, sinh viên ở Mỹ thích sử dụng từ 
“college” (trường đại học) hơn thay vì từ “university” (trường đại học bốn năm) khi họ nói về chương 
trình đại học bốn năm và bằng Cử nhân. Họ nói “going to college” khi nói về việc học đại học và dùng 
từ “college degree” cho bằng cử nhân khi nói về chương trình cử nhân tại một trường đại học.

Truong và 
truong đai hoc
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Pierce College
Giáo dục Quốc tế

Bắt đầu Chương trình học lấy bằng Cử 
nhân: 
•  Bạn sẽ nhận được bằng cử nhân đại học Mỹ 

sau khi hoàn thành Bằng chuyển tiếp hai 
năm tại Cao đẳng Pierce và hai năm cuối tại 
trường đại học.

•  Chúng tôi có hầu hết các ngành học chính, 
bao gồm kinh doanh, kinh tế, kỹ thuật, máy 
tính, truyền thông, giáo dục, nghệ thuật, kịch 
và phim kỹ thuật số.

•  Sinh viên tốt nghiệp Cao đẳng Pierce đã 
chuyển tiếp lên các trường đại học hàng đầu 
tại Mỹ gồm có University of Washington, 
New York University, Carnegie Mellon, 
Purdue, UCLA, Columbia University và 
University of Illinois, Urbana-Champaign.

Chương trình tiếng Anh Chuyên sâu (ESL): 
•  20 giờ học một tuần, chú trọng các kỹ năng 

tiếng Anh học thuật: đọc, viết, ngữ pháp/nói 
và nghe/phát âm.

•  Từ trình độ cơ bản đến nâng cao
•  Đảm bảo sinh viên được nhập học các 

chương trình đại học sau khi hoàn thành xuất 
sắc Chương trình tiếng Anh Chuyên sâu.

Chương trình Hoàn thành bằng Trung học 
Cấp tốc:  Hoàn thành bằng trung học bang 
Washington và bằng cao đẳng chuyển tiếp 
cùng một lúc
Cơ sở vật chất hiện đại bao gồm trung tâm 
thể thao, nhiều thư viện dành giải thưởng cao, 
phòng máy tính hiện đại, tòa nhà khoa học và 
rạp hát mới xây dựng. 

International Education Office
9401 Farwest Dr SW

Lakewood, WA 98498 USA
(253) 964-7327

international@pierce.ctc.edu

www.pierce.ctc.edu

Xếp hạng trong số 10% Các Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Hàng Đầu tại Mỹ
Thành lập năm 1967 • Gần thành phố Seattle, bang Washington
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Chọn đúng trường cho bạn không có 
nghĩa là chọn trường mà một người 
nào đó cho là xuất sắc nhất.

Vì Hoa Kỳ có vô số trường đại học, bạn và gia 
đình có lẽ đang chú ý và xem xét về thứ hạng 
các trường đại học. Câu hỏi thông thường 
nhất là: Thứ hạng của trường đại học này là 
gì? Trường nào nằm trong danh sách Mười 
trường giỏi nhất?

Những thứ hạng này có phản ánh chất 
lượng của các trường đại học Hoa Kỳ không? 
Bạn có nên quyết định chọn trường đại học 
dựa trên sự đánh giá xếp hạng trường của một 
tập san nào đó không? Tuy có nhiều trường 
giỏi nằm trong các danh sách xếp hạng này, 
có rất nhiều những trường giỏi khác không 
được vào danh sách và điều quan trọng là bạn 
cần hiểu danh sách xếp hạng được thực hiện 
như thế nào.

Will SCHOOL Rankings 
Show You the
“Best Universit ies?

“
BAng xEp hAng
các trUOng đAi hOc có cho bAn 
danh SÁCH CÁC TRUONG ĐAI HOC 
“TOT NHAT” TAI MY?
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Cerritos College
Chương Trình Tiếng Anh Chuyên Sâu và Tiếng Anh Học Thuật
Văn Phòng Dịch Vụ Sinh Viên Quốc Tế (OISS) chào mừng các sinh viên quốc tế đến học 
tại Cao Đẳng Cerritos. Chúng tôi cung cấp hơn 70 chương trình cấp bằng bao gồm Quản Trị 
Kinh Doanh, Phát Triển Mầm Non, Nghệ Thuật Ẩm Thực, Vệ Sinh Nha Khoa, Kỹ Thuật, 
Điều Dưỡng, Tâm Lý Học và nhiều chuyên ngành khác. Chúng tôi có cam kết chuyển tiếp 
với các trường Đại Học University of California (UC), California State University (CSU) 
và nhiều trường đại học tư thục hàng đầu như USC!

Cao Đẳng Cerritos cũng cung cấp Chương Trình Tiếng Anh Chuyên Sâu (IEP) toàn thời 
gian giúp sinh viên phát triển kỹ năng Tiếng Anh. IEP là chương trình lấy sinh viên là trọng 
tâm, là nơi sinh viên có thể hoàn toàn đắm mình vào phát triển kỹ năng Tiếng Anh và tìm 
hiểu văn hóa. Sau khi hoàn thành chương trình IEP, sinh viên có thể chuyển tiếp lên các 
chương trình học thuật. 

Cho dù mục đích của bạn là để phát triển kỹ năng Tiếng Anh, lấy bằng Cao Đẳng, hay 
chuyển tiếp lên các trường đại học hàng đầu, OISS cam kết cung cấp dịch vụ tuyệt vời giúp 
BẠN đạt được ước mơ của mình! 

Office of International Student Services
11110 Alondra Blvd.

Norwalk, California 90650 USA
562-860-2451 ext. 2133   

oiss@cerritos.edu

http://cms.cerritos.edu/oiss

Chọn đúng trường cho bạn không có 
nghĩa là chọn trường mà một người 
nào đó cho là xuất sắc nhất.

Vì Hoa Kỳ có vô số trường đại học, bạn và gia 
đình có lẽ đang chú ý và xem xét về thứ hạng 
các trường đại học. Câu hỏi thông thường 
nhất là: Thứ hạng của trường đại học này là 
gì? Trường nào nằm trong danh sách Mười 
trường giỏi nhất?

Những thứ hạng này có phản ánh chất 
lượng của các trường đại học Hoa Kỳ không? 
Bạn có nên quyết định chọn trường đại học 
dựa trên sự đánh giá xếp hạng trường của một 
tập san nào đó không? Tuy có nhiều trường 
giỏi nằm trong các danh sách xếp hạng này, 
có rất nhiều những trường giỏi khác không 
được vào danh sách và điều quan trọng là bạn 
cần hiểu danh sách xếp hạng được thực hiện 
như thế nào.

Will SCHOOL Rankings 
Show You the
“Best Universit ies?

“
BAng xEp hAng
các trUOng đAi hOc có cho bAn 
danh SÁCH CÁC TRUONG ĐAI HOC 
“TOT NHAT” TAI MY?
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“Best Universit ies?

Tại đất nước của bạn, bạn có thể phải thi 
tuyển cấp quốc gia vào các trường đại học. 
Được điểm thi càng cao, bạn càng dễ được 
vào những trường tốt. Nhưng thủ tục tuyển 
sinh vào đại học Hoa Kỳ không giống như 
vậy. Tất cả các trường đại học Hoa Kỳ đều có 
giáo sư giỏi và sinh viên xuất sắc. Sinh viên 
được nhận vào những trường đại học hàng 
đầu vì nhiều lý do, trong đó có cả việc cha 
mẹ của sinh viên được nhận có theo học tại 
trường trước đây hay không.

Thông tin dùng để xếp hạng các trường 
đại học xuất phát từ Bộ dữ liệu chung mà tất 
cả cả các trường đại học Hoa Kỳ cùng đóng 
góp. Những người thành lập bảng xếp hạng 
đại học chọn những chỉ số trong Bộ dữ liệu 
chung mà họ cho là chỉ số xác định chất lượng 
cao. Nhân tố họ dùng sẽ từ đó đóng góp vào 
các thứ hạng. Nếu họ chọn nhân tố khác thì 
thứ hạng sẽ khác đi.

Điều này có nghĩa là nếu bạn chỉ dựa 
vào bản xếp hạng, bạn lấy một trong những 
quyết định quan trọng nhất trong cuộc đời 
dựa theo quan điểm của người nào khác về 
điều kiện quan trọng về chất lượng của sự 
giáo dục đại học. Ví dụ, “mức độ chọn lọc” 
thường là một thành phần quan trọng trong 
việc xếp hạng. Đây là trường hợp mà trường 
càng nhận ít sinh viên là trường càng giỏi.

Tuy nhiên, tại Hoa Kỳ, các trường đại 
học công và nhiều trường tư cũng vậy, cố 
gắng mang lại giáo dục chất lượng cao cho 
càng nhiều sinh viên đủ khả năng càng tốt. 
Thêm vào đó, những trường này cũng muốn 
thu hút sinh viên đến từ mọi nền văn hóa, từ 
mọi nơi cũng như mọi tầng lớp xã hội. Nếu 

một trường nào đó được xếp hạng cao vì chỉ 
nhận một số ít sinh viên, thì một trường đại 
học công hàng đầu và nhận tất cả sinh viên đủ 
điều kiện chắc chắn sẽ không được xếp hạng 
cao.

Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp là một ví dụ 
khác cho bạn thấy việc xếp hạng có thể làm 
bạn hiểu lầm như thế nào. Nếu một trường 
nào đó chỉ nhận học sinh tốt nghiệp trung 
học với điểm cao, tất nhiên tỉ lệ sinh viên tốt 
nghiệp đại học cũng sẽ cao.

Tuy nhiên, nếu sứ mệnh của một trường 
là nhận sinh viên từ mọi tầng lớp văn hóa, tỉ 
lệ tốt nghiệp sẽ thấp hơn và như thế thứ hạng 
của trường cũng sẽ thấp.

Tóm lại, thứ hạng dựa theo tính chọn lọc, 
chuyên biệt và danh tiếng là những đo lường 
không sao nói lên được chất lượng của sự giáo 
dục mà bạn thực sự được cung cấp tại một 
trường đại học nào đó tại Hoa Kỳ. Bạn có biết 
là, danh tiếng của một trường đại học nào đó, 
có thể phát xuất từ các giáo sư nổi tiếng trên 
thế giới nhưng những giáo sư này lại ít khi, có 
thể là không bao giờ, dạy các lớp cấp cử nhân 
hay không? Tại những trường này, nhiều 
môn học được dạy bởi các sinh viên sau đại 
học hoặc giáo sư vừa mới vào nghề.

Vì thế, bạn cũng nên đọc cho biết thứ 
hạng các trường để thảo luận với bạn bè và 
cố vấn học tập, nhưng trước khi quyết định 
chọn trường, bạn hãy xem xét và suy nghĩ 
thật kỹ xem bạn muốn gì nơi trường đại học 
bạn muốn đến, tìm hiểu cặn kẽ về những 
trường bạn muốn chọn và sau đó hãy chọn 
trường đại học thích hợp nhất cho bạn mà có 
thể không phải là trường mà một người nào 
đó cho là xuất sắc nhất.

LỰA CHỌN TRƯỜNG PHÙ 
HỢP CHO BẠN - KHÔNG 

PHẢI VÌ NGƯỜI KHÁC
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University of California, Los 
Angeles (UCLA) Extension 
Trung tâm Ngôn ngữ Mỹ

Là một trong những đơn vị trực thuộc Trường Đại học 
California, Los Angeles (UCLA), UCLA Extension là 
chương trình đào tạo thường xuyên lớn nhất, chỉ có một cơ 
sở duy nhất trên thế giới; Trung tâm Ngôn ngữ Mỹ (ALC) 
là một khoa trực thuộc UCLA Extension. UCLA nằm tại 
Westwood Village, một trong những khu lân cận an toàn và 
hấp dẫn nhất tại Los Angeles.

Chương trình Tiếng Anh Học thuật Chuyên sâu 
(AIEP)
Uclaextension.edu/aiep
• Chuẩn bị trước khi vào học tại các trường cao đẳng, đại 

học Mỹ và các chương trình đào tạo cấp chứng chỉ uy tín 
của UCLA Extension

• Chuẩn bị thi TOEFL iBT
• Các chương trình toàn thời gian quanh năm
• Visa du học (F–1)

Chương trình Giao tiếp tiếng Anh Chuyên sâu 
(IECP)
Uclaextension.edu/iecp
• Nâng cao kĩ năng nghe và nói tiếng Anh
• Các chương trình đào tạo toàn thời gian quanh năm
• Chuẩn bị thi TOEFL iBT
• Visa du học (F-1)

Chương trình chuẩn bị Dự bị Cao học
Premasters.uclaextension.edu
• Chuẩn bị cho sinh viên quốc tế vào học tại các chương 

trình sau đại học của Mỹ
• Giúp sinh viên lựa chọn chương trình sau đại học
• Hỗ trợ nộp hồ sơ đăng ký các chương trình sau đại học
• Phát triển tư duy phản biện, kỹ năng đọc, viết, và thuyết 

trình
• Chuẩn bị thi GMAT, GRE, TOEFL iBT, và/hoặc IELTS
• Visa du học (F-1)

UCLA Extension
American Language Center

10995  Le Conte Ave., Suite 614
Los Angeles, CA 90024

001.310.825.9068

Uclaextension.edu/alc



Trường Đại học Bang California, Bakersfield
Trung tâm Anh ngữ Chuyên sâu
Xin gửi lời chào trân trọng từ Trường Đại học Bang California, Bakersfield (CSUB). 
CSUB là một phần của hệ thống trường Đại học Bang California, một trong những hệ 
thống đại học lớn nhất và có uy tín nhất trên thế giới. Khuôn viên rộng 375 mẫu (152 
héc ta) phục vụ trên 9.000 sinh viên tại bốn phân trường: Khoa học Tự nhiên, Toán, và 
Kỹ thuật; Kinh doanh và Hành chính công; Khoa học Xã hội và Giáo dục; và Nghệ thuật 
và Nhân văn. Hơn 50 chương trình cử nhân và thạc sỹ được giảng dạy tại đây.  
 
Trung tâm Anh ngữ Chuyên sâu (IELC), tọa lạc trong khuôn viên CSUB, giảng dạy 
chương trình Anh ngữ chuyên sâu toàn thời gian. Chương trình trang bị kỹ năng và kiến 
thức cần thiết cho những người nói tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai để có thể thành công 
trong những chương trình học tập tại CSU Bakersfield. 

Có 4 kỳ học trong một năm. Sinh viên có thể bắt đầu vào tháng một, tháng ba, tháng sáu, 
hoặc tháng chín. IELC thường giảng dạy trung bình 40-50 sinh viên mỗi kỳ. Sinh viên 
luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt trong những lớp học có quy mô nhỏ nhằm nâng 
cao kỹ năng đọc, viết, nghe, và nói. CSUB mang đến cho bạn chất lượng giáo dục xuất 
sắc, giá trị đỉnh cao, và sự tương tác tuyệt vời giữa sinh viên và giảng viên.

Bakersfield là thành phố lớn thứ mười tại bang California với dân số trên 350.000 
người. Thành phố chỉ cách Los Angeles hai tiếng lái xe. Khí hậu ấm áp với trung bình 
300 ngày nắng ấm trong một năm. Bên cạnh đó, Bakersfield mang đến cho sinh viên 
một môi trường sống an toàn và chi phí sinh hoạt hợp lý.  

9001 Stockdale Highway
Bakersfield, 93311-1022

Điện thoại: 661-654-2014
Fax: 661-654-6914

ielc@csub.edu

www.csub.edu/ielc



Southern Illinois University
SIU nổi tiếng với truyền thống đặc sắc kết hợp giữa cơ hội và tiếp cận, giáo dục xuất sắc, 
đổi mới nghiên cứu và sáng tạo, và giảng dạy xuất sắc hướng đến sự thành công của sinh 
viên. 

Là một trường đại học nghiên cứu công lập xếp hạng toàn quốc và môi trường thúc đẩy phát 
triển kinh tế trong khu vực, chúng tôi đào tạo và hợp tác trao đổi kiến thức giúp hình thành 
các nhà lãnh đạo trong tương lai, phát triển cộng đồng, và thay đổi cuộc sống. 

SIU có: 
• Hơn 200 chương trình cấp bằng cử nhân
• 70 chương trình thạc sỹ 
• 30 chương trình tiến sỹ
• Một Trung tâm Anh ngữ dành cho Người Nước Ngoài
• Học bổng cho các sinh viên đạt thành tích xuất sắc
• Giảng viên có uy tín cao trong chuyên ngành 
• Lịch sử 50 năm đào tạo quốc tế xuất sắc 
• Môi trường an toàn trong thành phố nhỏ, lý tưởng cho sinh viên học tập nghiêm túc
• Nằm trong nhóm các trường đại học nghiên cứu hàng đầu

Tại SIU, chúng tôi giúp bạn phát triển các thế mạnh của mình.  
Chúng tôi giúp bạn tìm ra giải pháp.

Center for International Education
Southern Illinois University

618-453-3070, intlinfo@siu.edu

http://cie.siu.edu
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Giống như nhiều sinh viên khác, gồm cả sinh viên quốc 
tế và sinh viên Mỹ, bạn đều có cùng mối quan tâm là 
làm sao để trang trải cho việc học tập tại Mỹ. Không 

nên để cho điều này làm ảnh hưởng đến kế hoạch học tập của 
bạn. Chỉ cần có chuẩn bị, bạn sẽ không phải bận tâm nhiều. 
Nếu bạn cảm thấy choáng ngợp với các chi phí, hãy nghĩ rằng 
một tấm bằng và trải nghiệm giáo dục Mỹ sẽ đem lại tương lai 
cho bạn. Giáo dục là một trong những đầu tư mà bạn nên cân 
nhắc - đầu tư cho bản thân bạn. Ngoài ra, không phải tất cả 
tiền để trang trải chi phí trong phòng thí nghiệm hay chi phí 
trả sách chậm trong thư viện. Bạn cũng sẽ có các hoạt động vui 
chơi, chi tiền cho các chuyến dã ngoại trượt tuyết và những 
buổi ăn tối trong thành phố cùng những người bạn mới!

Hãy lên dự toán chính xác toàn bộ chi phí cho việc học 
tập của bạn tại Mỹ, sau đó lên kế hoạch chi tiêu chính xác. Có 
nhiều khoản mục trong kế hoạch chi tiêu mà bạn cần phải cân 
nhắc kỹ lưỡng. Lưu ý rằng nhiều trường cao đẳng và đại học 
Mỹ yêu cầu sinh viên quốc tế trả toàn bộ học phí cho năm đầu 
tiên một lần. Để có thể thanh toán số tiền lớn đó cùng một lúc, 
bạn và gia đình cần phải có kế hoạch tiết kiệm từ trước.

Mặc dù vậy, đừng để các khoản chi phí giáo dục tại Mỹ làm 
bạn nhụt trí! Giáo dục Mỹ và khả năng thuần thục tiếng Anh 
sẽ mở rộng cách cửa giúp bạn tìm được việc làm tốt với mức 
thu nhập cao. Cuối cùng thì giáo dục tại Mỹ sẽ giúp bạn trả hết 
chi phí học tập và thậm chí còn gấp rất nhiều lần.

Invest in 
Yourself

Financing 
Your U.S. 
Education

DAu tU cho GIAO 
dUc tAi MY:

Để trang trải chi phí học 
tập tại Mỹ, bạn cũng có thể 
tìm cơ hội tại các gói trợ 
giúp tài chính, bao gồm quỹ 
học bổng, trợ giúp chính 
phủ, vay và vừa học vừa làm. 
Dành thời gian để tìm hiểu 
thông tin kỹ lưỡng về các cơ 
hội được trợ giúp tài chính.

Học bổng
Rất ít trường cao đẳng và 
đại học tại Mỹ cấp học bổng 
cho sinh viên quốc tế. Vì vậy 
điều quan trọng là bạn và gia 
đình bạn phải trang trải tất 
cả các chi phí học tập, nhà 
ở và sinh hoạt. Học bổng có 
nhiều mức tiền khác nhau và 
một suất học bổng chỉ có thể 
trang trải cho một phần nhỏ 
trong tổng số tiền cần chi trả 
cho cả năm học tại Mỹ.

Học tập tại Mỹ là mục tiêu của bạn? Trang trải cho 
việc du học nước ngoài có phải là điều không 
thể? Điều đó không đúng!

ĐẦU TƯ CHO TƯƠNG LAI CỦA BẠN
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Bạn có thể viết cho 
trường nơi bạn mong muốn 
học tập tại đó để hỏi thông 
tin về mẫu đơn xin học 
bổng. Nhưng, bạn nên tìm 
kiếm thông tin học bổng 
trước với gia đình bạn, chính 
phủ, các quỹ trong nước và 
bất kỳ một tổ chức nào bạn 
tham gia. Bạn sẽ có nhiều 
cơ hội hơn tại đó vì bạn sẽ 
không phải cạnh tranh với 
các sinh viên khác từ khắp 
nơi trên thế giới. Ngoài ra, 
nếu chương trình học bổng 
được trao trong nước bạn, 
thì quy trình sẽ dễ dàng hơn 
cho bạn rất nhiều.

Vay
Là sinh viên quốc tế, bạn có 
thể vay tiền để học tại Mỹ. 

Có các quỹ cho sinh viên quốc tế vay tiền đi học. Khi phần lớn 
sinh viên Mỹ phải vay tiền để học, thì việc vay tiền cũng không 
phải là dễ dàng đối với bạn. Trước tiên bạn nên nghiên cứu các 
lựa chọn khác có thể. Tốt nhất là bạn nên chuẩn bị càng nhiều 
tiền càng tốt cho việc học tập - tiền bạn không phải trả lại - và 
sau đó phần còn lại bạn có thể đi vay. So sánh lãi suất và các 
điều khoản tại nhiều tổ chức cho vay khác nhau để lựa chọn 
mức vay dài hạn tốt nhất cho bạn.

Giống như bất kỳ một khoản đầu tư nào, bạn nên ghi nhớ 
kết quả đem lại. Bạn đang đầu tư cho tương lai và khả năng 
kiếm tiền sau này.

Vừa Học/Vừa Làm
Khoảng 75 phần trăm sinh viên toàn thời gian trong các 
trường cao đẳng và đại học tại Mỹ đang làm việc bán thời gian. 
Nếu bạn đến Mỹ học chương trình ngắn hạn và chương trình 
trao đổi, bạn sẽ có thị thực sinh viên F-1. Với thị thực này bạn 
có thể đủ tiêu chuẩn cho chương trình vừa học vừa làm tại 
trường. Bạn nên tranh thủ làm thêm khi vẫn còn ở trong nước 
vì những hạn chế về thị thực tại Mỹ sẽ không cho phép bạn làm 
quá số giờ quy định.

Nếu bạn có cơ hội để vừa học vừa làm, đảm bảo rằng việc 
đi làm sẽ không tạo thêm sức ép về thời gian và ảnh hưởng đến 
kết quả học tập của bạn. Bạn đến Mỹ để học tập và bạn muốn 
tận hưởng cũng như đạt kết quả trong học tập. Tuy nhiên, lợi 
thế của việc làm thêm là hỗ trợ về mặt tài chính, cũng như cho 
bạn kinh nghiệm làm việc thực tế. Cố gắng cân bằng giữa học 
tập và làm việc.

Bài thi điều kiện: $500
Bài thi điều kiện vào cao đẳng hoặc đại học, như SAT, TOEFL, 
và GMAT, có thể từ $50 đến $500. Ngoài ra cũng sẽ có chi phí 
phát sinh như chi phí xử lý hồ sơ, gửi giấy báo điểm về trường 
v.v. Bạn có thể phải thi nhiều lần, vì vậy hãy để riêng một khoản 
cho việc đó. Bạn nên lên kế hoạch thời gian thi phù hợp để 
trường sẽ nhận được điểm của bạn trước thời gian hết hạn nộp 
đơn. Bạn có thể phải trả thêm phí nếu yêu cầu gửi điểm trong 
thời gian gấp.

Lệ phí nộp đơn: $250 - $600
Lệ phí nộp đơn để chi trả cho chi phí quản lý và xử lý hồ sơ có 
thể dao động từ $50 đến $75 một hồ sơ. Hầu hết sinh viên sẽ 
nộp đơn vào bốn đến mười trường một lúc.

C
h

i ph
í

BÀI THI ĐIỀU KIỆN: 
US $500
PHÍ NỘP HỒ SƠ 
US $250 - US $600
HỌC PHÍ:  
US $3.500 - US $30.100
TIỀN NHÀ VÀ SINH 
HOẠT PHÍ:  
US $7.500 - US $11.200
PHÍ ĐI LẠI VÀ DU LỊCH:  
US $500 - US $3.000
SÁCH VÀ TÀI LIỆU:  
US $900 - US $1.300
BẢO HIỂM Y TẾ:  
US $350 - US $500
CHI PHÍ CÁ NHÂN KHÁC: 
US $2.500
Khảo sát các Trường Đại học Hàng 
năm, The College Board
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Học phí: $3.500 - 
$31.200
Học phí có thể thay đổi giữa 
các trường và địa điểm học. 
Phụ thuộc vào nơi bạn lựa 
chọn học, học phí hàng năm 
có thể dao động trung bình 
từ $3.500 đến $31.200 một 
năm. Thông thường, trường 
dạy tiếng Anh cho người 
nước ngoài (ESL) và trường 
cao đẳng cộng đồng thường 
có mức học phí thấp hơn so 
với trường cao đẳng và đại 
học. 

Tiền phòng và sinh hoạt phí: $7.500 - 
$11.200
Hầu hết sinh viên lựa chọn sống trong ký túc xá hoặc khu dành 
cho sinh viên trong trường ít nhất là trong năm học đầu tiên. 
Một vài trường yêu cầu sinh viên năm thứ nhất phải sống trong 
khu ký túc xá trong trường trong năm học đầu tiên. Ở nhiều 
trường còn có khu nhà cho các gia đình và sinh viên đã lập gia 
đình.

Chi phí đi lại: $500 - $3.000
Để tính chi phí đi lại, bạn nên tìm hiểu giá vé máy bay từ nước 
bạn tới Mỹ. Giá vé bay nội địa trong Mỹ thường từ $300 đến 
$700 cho một vé khứ hồi.

Sách vở và tài liệu: $900 - $1.300
Bạn phải tự trả tiền sách, vở, máy tính và các dụng cụ học khác. 
Chi phí cho sách vở và tài liệu ước tính khoảng $1.000 mỗi 
năm. Bạn nên mua hoặc thuê sách học nếu có thể. Bạn cũng có 
thể mua lại sách cũ tại các trang web như efollet.com và ama-
zon.com. Điều đó sẽ giúp bạn tiết kiệm rất nhiều tiền. Bạn 
cũng có thể bán lại sách khi đã học xong môn học đó. Nhiều 
hiệu sách của trường có dịch vụ mua lại sách. Dịch vụ đó rất 
thuận lợi cho sinh viên, nhưng phụ thuộc vào tên sách và thời 
gian trong năm, bạn có thể lựa chọn bán sách trên mạng.

Bảo hiểm Y tế: $350 - $500
Là sinh viên quốc tế tại một trường của Mỹ, bạn sẽ phải mua 
bảo hiểm y tế. Để bắt đầu tìm hiểu về bảo hiểm, bạn nên kiểm 
tra với trường cao đẳng hoặc đại học nơi bạn sẽ theo học chính 
sách bảo hiểm dành cho sinh viên quốc tế. Sau đó bạn có thể 
so sánh dịch vụ và chi phí bảo hiểm nếu mua ở trường với các 
dịch vụ đó nếu mua qua các tổ chức và công ty khác. Bạn cần 
đảm bảo công ty bảo hiểm và gói bảo hiểm bạn mua qua công 
ty đó sẽ đáp ứng yêu cầu của trường. 

Chi phí Cá nhân khác: $2.500
Tất nhiên, bạn sẽ cần có những thứ giống như ở nhà như: đồ 
chăm sóc cá nhân, thuốc, giặt ủi, giặt khô, đi lại, vui chơi, giải 
trí, và nhiều thứ khác nữa. Bạn không nên mang nhiều tiền 
mặt tại bất cứ nơi đâu ở Mỹ. Hiếm khi bạn cần đến tiền mặt 
tại đây; hầu hết các giao dịch được thực hiện bằng thẻ tiền gửi 
ngân hàng hoặc thẻ tín dụng.

* Thông tin chi phí do The College Board và eduPASS cung cấp.

Tôi làm việc và tiết 
kiệm tiền trong một 
thời gian dài để chuẩn 
bị cho quá trình học 
này. Chính phủ tôi 
cũng hỗ trợ một phần 
cho tôi. Sống cùng 
nhà với người bản 
xứ cũng giúp cho tôi 
nhiều vì họ cung cấp 
bữa ăn tối, và vì vậy tôi 
không phải dành thêm 
tiền cho thức ăn.

Maria Kanerva, đến 
từ Phần Lan, là sinh 
viên Quản trị Kinh 
doanh tại Trường đại 
học California State 
University San Mar-
cos, cô ấy cũng học 
Văn hóa và Ngôn 
Ngữ Mỹ tại đây

LỜI KHUYÊN 
CỦA SINH VIÊN:
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Golden West College
•  Giảng viên nhiều kinh nghiệm đào tạo quốc tế với 250 sinh viên quốc tế visa F-1 đến 

từ hơn 35 quốc gia
•  Tư vấn Giáo dục Sinh viên Quốc tế Tận tâm
•  Chương trình giáo dục phong phú và uy tín với hơn 80 ngành học chính
•  Chương trình chuyển tiếp lên đại học uy tín
•  Chi phí giáo dục hợp lý, chỉ bằng nửa so với chi phí đại học 4 năm thông thường
•  Nhiều chương trình cấp chứng chỉ và các khóa học ngắn hạn thuận tiện
•  Trung tâm Dạy kèm và Sinh viên Thành công hoạt động hiệu quả
•  Hỗ trợ Việc làm và Đào tạo Thực hành
•  Gần các bãi biển tuyệt đẹp và nhiều cơ hội mua sắm và giải trí. 
•  Khuôn viên trường tuyệt đẹp và môi trường học đường an toàn 
•  Các hoạt động và câu lạc bộ quốc tế
•  GWC được kiểm định bởi Hiệp hội Các Trường Đại học và Cao đẳng Miền Tây 

(WASC)
•  Trường nằm trong cộng đồng ven biển thuộc Biển Huntington, hay còn được gọi là 

“Thành phố Lướt sóng”, Golden West College là một trong những trường đại học có 
khuôn viên trường đẹp nhất tại Miền Nam California. GWC là trường cao đẳng hệ 
hai năm, quy mô hạng trung với 10.000 sinh viên trong khuôn viên rộng 122 mẫu. 

www.goldenwestcollege.edu/isp/

Golden West College
Huntington Beach, California

Phone: 714-895-8146
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Lawrence University 
Đại Học Lawrence là trường đại học khoa học xã hội nhân văn và học viện âm nhạc nổi tiếng toàn quốc. 
Trường tọa lạc tại Appleton, bang Wisconsin, cách thành phố Chicago 3 giờ xe. Thành phố Appleton có dân 
số 250.000 người và được đánh giá là một trong các thành phố an toàn nhất trong cả nước. 
 • Đại Học Lawrence cung cấp ba chương trình: Cử Nhân Văn Chương, Cử Nhân Âm Nhạc và chương 

trình 5 năm lấy hai bằng Cử Nhân Văn Chương và Cử Nhân Âm Nhạc song song. 
 • Các ngành học chính tại Đại Học Lawrence bao gồm: Nghệ Thuật Biểu Diễn và Tạo Hình; Khoa Học 

Xã Hội; Khoa Học Sinh Học và Y Sinh; Tiếng Nước Ngoài, Văn Chương và Ngôn Ngữ; và Tiếng 
Anh và Văn Chương/Ngôn Ngữ. 

 • Sĩ số lớp học trung bình là 15 sinh viên một lớp-và hơn 60% các lớp học của chúng tôi có tỷ lệ sinh 
viên và giảng viên tối ưu (và hiếm có) là 1:1-không có một trường đại học nào trong cả nước có thể 
tổ chức tốt hơn giúp sinh viên tìm hiểu và phát triển bản thân. 

 • Thể thao được trú trọng tại Lawrence, nơi mà một phần tư sinh viên của trường cạnh tranh để trở 
thành thành viên đội tuyển sinh viên cho các môn thể thao tại 22 NCAA, Division III. 

 • Dịch vụ Sinh viên Quốc tế và Chương trình dã ngoại. 
 • Tại Lawrence chúng tôi có các địa điểm sinh hoạt cộng đồng cho sinh viên quốc tế; dạy kèm tiếng 

anh; các cuộc họp của các tổ chức; các buổi gặp gỡ; bếp được trang bị cho sinh viên để nấu các món 
ăn quê hương; khu vực cho sinh viên xem các chương trình truyền hình quốc tế; và nhiều hoạt động 
khác. 

 • Lawrence có 1.500 sinh viên đến từ hầu hết tất cả các bang trong cả nước và hơn 50 quốc gia giúp 
hình thành một cộng đồng học tập hỗ trợ và tương tác. 

711 E. Boldt Way 
Appleton, WI 54911 

Phone: (920) 832-7000

https://admissions.lawrence.edu/register/getstarted



Cao Đẳng Cộng Đồng Shoreline
Cao Đẳng Cộng Đồng Shoreline có khuôn viên xanh và tuyệt đẹp, tọa lạc ở phía bắc 
thành phố Seattle - một thành phố thú vị và sống động với các công ty lớn như Microsoft, 
Boeing, và Starbucks Coffee. Từ năm 1964, Shoreline đã cung cấp môi trường học tập 
an toàn và giáo dục xuất sắc, tại một địa điểm chỉ cách trung tâm thành phố Seattle sôi 
động 20 phút. 
• Mức học phí và chi phí thấp hơn 50% so với các trường đại học công lập và tư thục 

trong nước
• Không yêu cầu điểm TOEFL hoặc SAT
• Hỗ trợ kế hoạch học tập cá nhân trong suốt quá trình học
• Chương trình Hoàn thành bằng Trung học
•  Chương trình Chuyển tiếp Đại học 2+2
• Tiếng Anh dành cho Người Nước Ngoài (ESL)
• Hơn 50 câu lạc bộ sinh viên 
• Tỷ lệ chuyển tiếp 98% đến các trường đại học hàng đầu bao gồm University of 

Washington, University of California Los Angeles, University of California Berkeley, 
University of Michigan, Cornell, Ohio State University

International Education
16101 Greenwood Avenue North 

Shoreline, WA 98133
https://www. 

facebook.com/SCCinternational

www.shoreline.edu/international
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University of Maryland Baltimore 
County (UMBC)
Viện Ngôn ngữ Tiếng Anh

1000 Hilltop Circle, UC 207
Baltimore, MD 21250  USA

+1(410)455-2831
eli@umbc.edu

www.umbc.edu/eli

n Xếp hạng 1 trong số các trường đại học quốc 
gia có nhiều tiến bộ nhất (#1 Up and Coming 
National University) và là trường đại học dẫn 
đầu về sự đổi mới

n Chất lượng giảng dạy xuất sắc, nằm trong 5 
trường đại học quốc gia hàng đầu về lĩnh vực 
giảng dạy bậc đại học

n Cơ hội tuyển sinh đặc biệt vào các chương trình 
cử nhân UMBC mà không cần điểm thi TOEFL

n Chương trình Anh ngữ Chuyên sâu, Chương 
trình Anh ngữ Học thuật, Luyện Ngữ âm, Luyện 
thi TOEFL, Luyện thi GRE, Tiếng Anh Chuyên 
nghiệp, và nhiều chương trình khác

n Đội ngũ giảng viên được đào tạo bài bản và dày 
dặn kinh nghiệm giảng dạy TESOL (dạy tiếng 
Anh cho người nước ngoài)

n Các khóa học bắt đầu vào tháng 1, tháng 3, 
tháng 5, tháng 8, hoặc tháng 10

n Địa điểm gần Washington D.C. và Thành phố 
New York

n Luyện tập kỹ năng hội thoại miễn phí với người 
nói tiếng Anh bản địa

n Dịch vụ gia sư miễn phí
n Được sử dụng miễn phí cơ sở vật chất và nguồn 

lực của UMBC, bao gồm xe buýt đưa đón và 
phòng tập thể dục
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University of Florida
Viện Ngôn ngữ tiếng Anh
Được thành lập vào năm 1954, Viện Ngôn ngữ tiếng Anh thuộc Trường Đại học 
Florida (UF ELI) cung cấp cho sinh viên các chương trình tiếng Anh học thuật cấp tốc 
để học tập thành công tại các trường đại học Mỹ. Sinh viên toàn thời gian học 23 giờ 
tiếng Anh học thuật cấp tốc mỗi tuần: ngữ pháp, nghe và nói, và đọc và viết. Các khóa 
học lựa chọn TOEFL hoặc IELTS, Phát âm, Tiếng Anh Kinh doanh, Ngữ pháp Viết, và 
Tiếng Anh Nâng cao cũng được giảng dạy khi sinh viên được chấp nhận vào học.  
 
Một điểm rất đặc biệt tại UF ELI là Chương trình Giáo dục Văn hóa (Cultural 
Immersion Program – CIP). Chương trình này tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa, 
các chuyến đi dã ngoại vào các buổi chiều và cuối tuần với sự hỗ trợ của người bản 
xứ nói tiếng Anh. Sinh viên có thể tình nguyện tham gia hoạt động cộng đồng và 
có người đối thoại. Với thời tiết lý tưởng của Florida, sinh viên rất thích thú với các 
chuyến dã ngoại cuối tuần, bơi xuồng, bơi, thăm quan bãi biển Florida, Thế giới Walt 
Disney, Universal Studio, Busch Gardens, và St. Augustine. Đồng thời, CIP cung cấp 
người hỗ trợ ngôn ngữ có khả năng dạy tiếng Anh Mỹ bồi, âm nhạc, và hội thoại như 
là một phần rèn luyện kĩ năng nghe và nói.

English Language Institute
Gainesville, FL 32611 USA

Tel: 352.392.2070

http://www.eli.ufl.edu/

University of Maryland Baltimore 
County (UMBC)
Viện Ngôn ngữ Tiếng Anh

1000 Hilltop Circle, UC 207
Baltimore, MD 21250  USA

+1(410)455-2831
eli@umbc.edu

www.umbc.edu/eli

n Xếp hạng 1 trong số các trường đại học quốc 
gia có nhiều tiến bộ nhất (#1 Up and Coming 
National University) và là trường đại học dẫn 
đầu về sự đổi mới

n Chất lượng giảng dạy xuất sắc, nằm trong 5 
trường đại học quốc gia hàng đầu về lĩnh vực 
giảng dạy bậc đại học

n Cơ hội tuyển sinh đặc biệt vào các chương trình 
cử nhân UMBC mà không cần điểm thi TOEFL

n Chương trình Anh ngữ Chuyên sâu, Chương 
trình Anh ngữ Học thuật, Luyện Ngữ âm, Luyện 
thi TOEFL, Luyện thi GRE, Tiếng Anh Chuyên 
nghiệp, và nhiều chương trình khác

n Đội ngũ giảng viên được đào tạo bài bản và dày 
dặn kinh nghiệm giảng dạy TESOL (dạy tiếng 
Anh cho người nước ngoài)

n Các khóa học bắt đầu vào tháng 1, tháng 3, 
tháng 5, tháng 8, hoặc tháng 10

n Địa điểm gần Washington D.C. và Thành phố 
New York

n Luyện tập kỹ năng hội thoại miễn phí với người 
nói tiếng Anh bản địa

n Dịch vụ gia sư miễn phí
n Được sử dụng miễn phí cơ sở vật chất và nguồn 

lực của UMBC, bao gồm xe buýt đưa đón và 
phòng tập thể dục
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University of Michigan – Flint
Trường Đại học Michigan-Flint là một trong ba địa điểm nổi tiếng của Trường Đại 
học Michigan, tọa lạc một tiếng cách Bắc Ann Arbor. Vị trí đô thị sôi động, sự đa dạng 
trong các chương trình đào tạo, và chi phí học tập hợp lý giúp sinh viên của chúng tôi 
có được trải nghiệm phong phú khi theo học tại Trường Đại học Michigan. Sự chú 
trọng của chúng tôi vào hình thức học tương tác và khuyến khích áp dụng kiến thức 
học trên lớp vào việc giải quyết những vấn đề thực tế đã mang đến cho UM-Flint danh 
tiếng trong việc đào tạo những sinh viên tốt nghiệp xuất sắc và có thể đạt thành công 
trong mọi tình huống. Hãy đến và tham gia vào chương trình Leaders and Best tại 
Trường Đại học Michigan-Flint! 

• Hơn 180 chương trình đại học và sau đại học để lựa chọn trong các chuyên 
ngành kinh doanh, kỹ thuật, khoa học máy tính, khoa học chăm sóc sức khỏe,  
và NHIỀU HƠN NỮA!

• Chương trình Đào tạo Ngôn ngữ Tiếng Anh (English Language Program - ELP) 
toàn thời gian, được kiểm định bởi CEA

• Tuyển sinh có điều kiện vào chương trình cử nhân
• Nhà ở trong trường
• Quy mô lớp học nhỏ với tỷ lệ sinh viên/giảng viên là 17:1

303 E Kearsley St 
Flint, Michigan 48502

810-762-0867

www.umflint.edu/international

University of Arkansas - Fort Smith
Các chương trình chính tại Trường Đại Học Arkansas – Fort Smith
Quản Trị Kinh Doanh / Tiếp Thị / Kế Toán /
Công Nghệ Thông Tin / Thiết Kế Đồ Họa / Nghệ Thuật Phòng Thu /
Truyền Thông / Tâm Lý Học / Công Nghệ Hình Ảnh Động

7 lý do để học tập tại Trường Đại Học Arkansas – Fort Smith
• Học phí hợp lý và chương trình giáo dục chất lượng cao 
•  Chương trình được kiểm định quốc tế cùng các giảng viên và các nhà nghiên cứu đạt giải 

thưởng cao
• Sĩ số lớp nhỏ và hỗ trợ học tập và cá nhân tận tình
• Thực hành và ứng dụng thông qua các chương trình sáng tạo 
•  Môi trường học đường an toàn và xinh đẹp – được công nhận là  

Cảnh Quan Được Bảo Tồn Đẹp Nhất trong nước
• Cơ hội việc làm, thực tập và tình nguyện hữu ích
• Tiếp cận công nghệ cao và thiết bị hiện đại 

http://uafs.edu/international

University of Arkansas - Fort Smith
5210 Grand Avenue, PO Box 3649,  
Fort Smith, AR 72913-3649, USA
international@uafs.edu
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University of Arkansas - Fort Smith
Các chương trình chính tại Trường Đại Học Arkansas – Fort Smith
Quản Trị Kinh Doanh / Tiếp Thị / Kế Toán /
Công Nghệ Thông Tin / Thiết Kế Đồ Họa / Nghệ Thuật Phòng Thu /
Truyền Thông / Tâm Lý Học / Công Nghệ Hình Ảnh Động

7 lý do để học tập tại Trường Đại Học Arkansas – Fort Smith
• Học phí hợp lý và chương trình giáo dục chất lượng cao 
•  Chương trình được kiểm định quốc tế cùng các giảng viên và các nhà nghiên cứu đạt giải 

thưởng cao
• Sĩ số lớp nhỏ và hỗ trợ học tập và cá nhân tận tình
• Thực hành và ứng dụng thông qua các chương trình sáng tạo 
•  Môi trường học đường an toàn và xinh đẹp – được công nhận là  

Cảnh Quan Được Bảo Tồn Đẹp Nhất trong nước
• Cơ hội việc làm, thực tập và tình nguyện hữu ích
• Tiếp cận công nghệ cao và thiết bị hiện đại 

http://uafs.edu/international

University of Arkansas - Fort Smith
5210 Grand Avenue, PO Box 3649,  
Fort Smith, AR 72913-3649, USA
international@uafs.edu
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Tôi tên là PHÁT NGO, đến từ Việt Nam. Hiện tôi là sinh viên năm đầu và 
đang theo học chuyên ngành Kế toán tại McNeese State University.

Tại sao bạn lại quyết định đi 
du học tại Mỹ?
Tôi quyết định đi du học tại Mỹ bởi 
đây là một trong những nền kinh 
tế lớn nhất trên thế giới. Mỹ cũng 
là đất nước đa văn hóa nên tôi sẽ có 
nhiều cơ hội học hỏi về những nền 
văn hóa khác trong thời gian học 
tập tại đây. 

Tại sao bạn lại chọn ngôi 
trường này? Điều gì về 
trường làm bạn cảm thấy 
hấp dẫn? Vui lòng chia sẻ về 
một số yếu tố như địa điểm, 
danh tiếng, các khóa học của 
trường. Có điều gì đặc biệt về 
trường bạn và địa điểm của 
trường?
Tôi chọn McNeese State Univer-
sity bởi trường có rất nhiều hoạt 
động đa dạng như thể thao, các sự 
kiện, câu lạc bộ, và các cuộc thi đấu. 
Tuy nhiên điều quan trọng nhất đã 
thu hút tôi đến với McNeese State 
University chính là danh tiếng 
của trường. McNeese là một trong 
những trường đại học cấp vùng tốt 
nhất và là một trong những trường 
đại học công lập hàng đầu theo 
đánh giá của U.S. News and World 
Report. Điều đặc biệt của trường 
tôi chính là môi trường đa văn hóa, 
thêm vào đó McNeese tọa lạc tại 
vùng ngoại ô của Thành phố Lake 
Charles, một nơi rất tuyệt vời để 
sinh sống.

Bạn thích nhất điều gì về 
chương trình học hay trường 
đại học của mình?
Điều tôi thích nhất về trường chính 
là sự đa dạng về văn hóa.

Điều gì làm bạn nhớ nhất về 
đất nước và gia đình bạn?
Điều làm tôi nhớ nhất là những bữa 
ăn tối cùng với mọi người trong gia 
đình.

Điều gì về cuộc sống và nền 
giáo dục Mỹ làm bạn ngạc 
nhiên nhất? 
Điều làm tôi ngạc nhiên nhất về 
cuộc sống ở Mỹ chính là sự bận 
rộn. Điều làm tôi ngạc nhiên nhất 
về nền giáo dục Hoa Kỳ là việc các 
học sinh luôn được khuyến khích 
tính độc lập. 

… và điều làm bạn thất vọng 
nhất?
Điều làm tôi thất vọng nhất là áp 
lực mà cuộc sống Mỹ mang lại khi 
chúng tôi làm việc và học tập.

Làm sao bạn vượt qua:…rào 
cản ngôn ngữ?
Tôi cố gắng học tiếng Anh mọi lúc. 
Khi không hiểu một vấn đề gì đó, 
tôi sẽ nói chuyện với giáo sư của 
mình. Tôi cũng tham gia một số 
câu lạc bộ ở McNeese. Đó là cơ hội 
tuyệt vời để tôi có thể nâng cao kỹ 
năng tiếng Anh.

 ... vấn đề tài chính?
Tôi đang cố gắng tìm việc làm thêm 
trong trường để có thể hỗ trợ bản 
thân và trang trải chi phí mua sách 
vở. Bên cạnh đó, tôi luôn cố gắng 
cân bằng chi phí sinh hoạt và giải trí 
trong cuộc sống của tôi tại Mỹ.

... thích nghi với hệ thống 
giáo dục mới?
Tôi đang cố gắng hết sức để theo 
kịp các bài học trên lớp và thường 
xuyên nói chuyện với các giáo sư để 
có thể thích nghi với hệ thống giáo 
dục mới.

Bạn tham gia những hoạt 
động gì? Tôi tham gia một số câu 
lạc bộ và chơi thể thao. Cụ thể, tôi là 
thành viên của câu lạc bộ New Man 
và là cầu thủ của một đội bóng đá 
trong trường.

Kết bạn tại Mỹ dễ hay khó đối 
với bạn?
Kết bạn tại Mỹ rất dễ. Người Mỹ 
thật thân thiện và cởi mở. Tôi có thể 
kết bạn ở mọi nơi tôi đến.

Mục tiêu nghề nghiệp của 
bạn là gì? 
Việc học tập tại Mỹ có giúp gì cho 
bạn trong việc đạt được mục tiêu 
cá nhân và đáp ứng nhu cầu của đất 
nước bạn không?
Mục tiêu sự nghiệp của tôi là thành 
lập một doanh nghiệp của riêng 
mình trong tương lai gần. Việc học 
tập ở Mỹ giúp tôi khám phá được 
sự đa dạng của thị trường quốc tế. 
Bên cạnh đó, việc học tại Mỹ cũng 
cho tôi cách nhìn nhận đa chiều về 
nhiều vấn đề. Những kinh nghiệm 
này chắc chắn sẽ giúp tôi đáp ứng 
được nhu cầu của đất nước mình.

Bạn có lời khuyên gì dành 
cho các học sinh đồng hương 
đang cân nhắc đi du học tại 
Mỹ?
Lời khuyên của tôi dành cho các 
bạn học sinh đồng hương của mình 
đang có ý định đi du học tại Mỹ là 
hãy cố gắng học hỏi nhiều điều mới, 
kết bạn mới, và tìm hiểu những nền 
văn hóa mới trong hành trình học 
tập tại Hoa Kỳ.

phong vân
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Đại học Bang McNeese
Đại học Bang McNeese nằm tại khu vực tràn ánh nắng Lake Charles, Louisiana, với 
khí hậu ấm áp quanh năm, nơi đây là điểm đến lý tưởng để sinh sống và học tập. 
Trong năm thứ 2 liên tiếp, McNeese được xếp hạng tốp đầu về tiêu chí Trường Đại 
học Vùng Tốt nhất khu vực phía nam theo “Những trường đại học tốt nhất của Mỹ” 
do U.S. News and World Report công bố năm 2014. Ngoài được xếp hạng trong nước, 
McNeese còn tự hảo bởi nhiều chương trình đạt kiểm định cấp quốc gia, khẳng định 
chất lượng của các chương trình học thuật như kiểm định bởi AACSB và ABET. Gần 
9.000 sinh viên của chúng tôi có thể lựa chọn trong số hơn 70 chương trình cấp bằng 
đại học do các trường thành viên tổ chức gồm Đại học Kinh doanh, Kỹ thuật, Khoa 
học, Điều dưỡng, Giáo dục Đại cương, và Giáo dục. 

McNeese cũng là trường duy nhất cấp nhiều xuất học bổng cao cho sinh viên quốc tế 
bậc đại học, vì chúng tôi tin tưởng rằng chất lượng hoàn hảo và khả năng thanh toán 
luôn song hành với nhau! Hãy để chúng tôi chứng minh cho bạn thấy tại sao sinh viên 
từ hơn 40 quốc gia đã lựa chọn McNeese. Hãy nộp hồ sơ ngay hôm nay!

Campus: 4205 Ryan Street
Lake Charles, LA

Tel: 337-475-5147,
or 800.622.3352

mcneese.edu/international
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Tôi là TUẤN NGUYỄN đến từ Việt Nam, tôi đang học tại trường City College 
of San Francisco, chuyên ngành Quản lý Khách sạn và cử nhân Tài chính.

Tại sao bạn lại quyết định đi du 
học tại Mỹ?
Bởi vì Mỹ là một trong những quốc 
gia với hệ thống giáo dục hàng đầu 
thế giới, đồng thời cũng là quốc gia có 
nền văn hóa phong phú nhất toàn cầu. 
Tôi tự học Tiếng Anh ở Việt Nam và 
hoài bão của tôi là tốt nghiệp đại học 
tại Mỹ. Tôi chọn du học tại Mỹ là vì hệ 
thống giáo dục tuyệt vời và sự đa dạng 
trong việc chọn ngành học, không có 
ngành học nào sinh viện không thể 
tìm thấy ở Mỹ. 

Bạn thích nhất điều gì về 
chương trình học hoặc trường 
đại học?
Tôi rất ngưỡng mộ sự phong phú da 
dạng của sinh viên trên khắp thế giới 
du học tại Mỹ. Một trong những lợi 
ích tuyệt vời nhất là phòng học nhỏ 
nhưng tiện nghi giúp tôi trao đỗi dễ 
dàng với bạn học cũng như các giáo 
sư giảng dạy. Ngoài ra CCSF còn có 
văn phòng cố vấn riêng cho sinh viên 
quốc tế với những thắc mắc liên quan 
tới chương trình học, chuyển trường, 
thâm chí là các vấn đề cá nhân khó nói.

Điều gì làm bạn nhớ nhất về 
đất nước và gia đình bạn?
Tôi nhớ gia đình ở Việt Nam, đặt biệt 
là mẹ của tôi. May mắn là với công 
nghệ thông tin như bây giờ, tôi có thể 
nói chuyện với người thân ở Việt Nam 
hằng ngày.

Điều gì về cuộc sống và giáo 
dục Mỹ làm bạn ngạc nhiên 
nhất? 
Việt Nam là nước xã hội chủ nghĩa, 
tự do ngôn ngữ có phần hạn chế. 
Mặc dù tôi biết Mỹ nổi tiếng về tự do 
ngôn ngữ nhưng tôi vẫn hết sức ngạc 
nhiên. Người dân Mỹ có quyền chia 
sẻ quan điểm cá nhân mà không phải 
sợ hay rụt rè. Nước Mỹ tập trung hết 
tất cả dân cư của tất cả quốc gia toàn 
cầu và ai cũng có quyền bày tỏ ý kiến 

hay niềm tin của mình, thâm chí chia 
sẻ quan điểm bất đồng với chính phủ.

… và làm bạn thất vọng nhất?
Tôi khá thất vọng khi biết rằng bóng 
đá (football) của người Mỹ khác xa 
hoàn toàn so với bóng đá của Việt 
Nam và các quốc gia khác. Môn thể 
thao bóng đá của Mỹ phần lớn không 
dùng chân mà hầu như dùng tay là 
chính, rất bạo lực.

Làm sao bạn vượt qua:…rào 
cản ngôn ngữ?
Tôi tự học Tiếng Anh từ lúc 19 tuổi 
ở Việt Nam, mặc dù không hoàn hảo, 
trình độ vẫn đủ để đàm thoại và học 
tốt tại Mỹ. Tất nhiên Tiếng Anh của 
tôi đã tiến bộ rất nhiều so với vài năm 
trước. Cách học của tôi là nói chậm 
và từ tốn, không có nuốt chữ, điều 
này giúp tôi phát âm tốt hơn và học 
hỏi tốt hơn. Thầy cô giáo ở CCSF rất 
kiên nhẫn và tốt bụng trong việc giúp 
đỡ sinh viên quốc tế hoàn thiện các kỹ 
năng nghe, nói, đọc, viết. Cố gắng là 
mẹ thành công.

... Tài chính?
Mẹ tôi và người tài trợ bên Mỹ giúp tôi 
đóng tiền học phí. Công việc bán thời 
gian tại CCSF giúp tôi rất nhiều trong 
việc chi trả học phí.

... thích nghi với hệ thống giáo 
dục mới?
Sinh viên học tại Mỹ phải tự đăng ký 

lớp trên mạng và tự chọn thời khóa 
biểu riêng cho mình. Điều này giúp 
cho tôi học tập ý thức tự lập, ngoài ra 
còn mang lại cảm giác tự do, rất vui. 
Giáo dục ở Việt Nam theo khuôn khổ 
cứng nhắc hơn. Sinh Viên ở Việt Nam 
thường phải theo thời khóa biểu do 
trường sắp đặt.

Bạn tham gia hoạt động gì?  
Tôi tham gia rất nhiều hoạt động 
khác nhau, như: tình nguyện viên cho 
chương trình Project Shine của CCSF 
(chương trình giúp dân định cư học 
Tiếng Anh để có cuộc sống tốt hơn 
và để đậu cuộc phỏng vấn lấy quốc 
tịch Mỹ), tham gia câu lạc bộ hip-hop. 
CCSF có rất nhiều hoạt đồng ngoài 
trời, vừa giúp sinh viên khỏe mạnh, 
vui chơi lành mạnh và kết bạn khắp 
nơi.

Kết bạn tại Mỹ dễ hay khó đối 
với bạn?
Kết bạn tại Mỹ không có gì khó khăn. 
Bạn có thể kết bạn bằng cách tham gia 
các câu lạc bộ, tùy theo sở thích. Nếu 
có thêm thời gian, bạn nên làm tình 
nguyện viên cho công đồng, công việc 
tình nguyện mang lại nhiều niềm vui, 
vừa cống hiến cho cộng đồng, vừa giao 
lưu gặp gỡ kết bạn với mọi người.

Bạn có lời khuyên gì dành cho 
các sinh viên tại đất nước của 
bạn, những người đang cân 
nhắc du học tại Mỹ?
Lời khuyên của tôi là bạn nên trao 
dồi Tiếng Anh trước, không cần phải 
hoàn hảo, chỉ cần đàm thoại trên 
mức căn bản. Bạn nên có một chuyên 
ngành rõ ràng mà bạn sẽ tập trung 
học trong tương lai. Nền giáo dục tại 
Mỹ là sự chọn lựa số một cho bạn. Có 
được tấm bằng đại học tại Mỹ là cửa 
sổ thành công nằm trong tầm tay bạn. 
Bằng cấp tại Mỹ rất được trọng dụng 
khắp toàn thế giới. Mỹ là miền đất của 
cơ hội, của nhân tài, của sự đổi mới.

phong van
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City College of San Francisco
 
Tại sao Sinh viên Quốc tế từ hơn 90 nước học tập tại City College of 
San Fransisco (CCSF)?
CCSF là một trong 10 trường cao đẳng cộng đồng hàng đầu chuyển tiếp sinh viên tới hệ thống 
các Trường Đại học California (UC), Trường Đại học Bang California (CSU), và các trường đại 
học 4 năm khác. Một số chương trình học thuật hàng đầu của chúng tôi gồm: Toán học và Khoa 
học, Khoa học Sinh học, Tiếng Anh Như là Ngôn ngữ Thứ hai, Kinh doanh và Kinh doanh Quốc 
tế, Nghệ thuật Ẩm thực & Nghiên cứu Nhà hàng Khách sạn, Truyền thông Đồ họa, Mỹ thuật, và 
nhiều chuyên ngành khác.
• Giá trị cao nhất về giáo dục đai học
• Chuẩn bị chuyển tiếp tới một trường cao đẳng hoặc đại học 4 năm và lấy bằng cử nhân.
• Lấy bằng Associates of Arts (A.A.) hoặc Associates of Science (A.S.).
• Trải nghiệm cuộc sống tại Mỹ
• Hoàn thành yêu cầu học tập ở nước ngoài theo chương trình trao đổi 
• Được kiểm định bởi ACCJC

City College of San Francisco
50 Phelan Avenue

San Francisco, CA 94112
admit@ccsf.edu
1 415-239-3000

www.ccsf.edu/international
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John Carroll University
John Carroll University nổi tiếng trong việc cung cấp nền tảng giáo dục với cốt lõi là 
các môn khoa học, xã hội và nhân văn, sự xuất sắc của lớp học và công tác đào tạo, sự 
quan tâm tới từng cá nhân, và việc luôn chú trọng coi sinh viên như một bản thể - bao 
gồm tâm trí, thể chất và tinh thần. Liên tục được U.S. News and World Report xếp 
hạng vào 1 trong 10 trường đại học hàng đầu có giảng dạy các chương trình thạc sỹ ở 
miền Trung Tây Hoa Kỳ, JCU đào tạo hơn 70 chuyên ngành khác nhau. 

Với tỷ lệ sinh viên trên giáo viên là 14:1 và sĩ số lớp học trung bình là 23, sinh viên 
luôn nhận được sự quan tâm cá nhân từ đội ngũ giáo sư giàu kinh nghiệm. JCU cũng 
là nhà của gần 100 tổ chức sinh viên được công nhận, 23 đội thể thao nam và nữ thi 
đấu liên trường, cũng như các câu lạc bộ và đội thể thao nội bộ khác. Trường có gần 
3.000 sinh viên bậc đại học và 700 sinh viên bậc sau đại học.

Khuôn viên trường JCU chỉ cách trung tâm thành phố Cleveland 10 dặm về phía đông, 
tọa lạc tại khu phố ngoại ô có môi trường sống an toàn. Thành phố Cleveland nổi tiếng 
nhất với dịch vụ chăm sóc sức khỏe mang đẳng cấp thế giới - với Trung tâm Chăm sóc 
Sức khỏe Cleveland và các Bệnh viện Trường Đại học, cùng rất nhiều cơ sở khác.

John Carroll University
1 John Carroll Boulevard

 University Heights, OH 44118 USA
Email: international@jcu.edu

Tel: 1.216.397.4298

jcu.edu/international
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Trung tâm Tiếng Anh tại Trường Đại học Towson
Trường Lớn Thứ hai trong Hệ thống Trường Đại học Maryland
Tọa lạc trong một khuôn viên ngoại ô an toàn, Trung tâm Tiếng Anh (ELC) là Chương 
trình Tiếng Anh Học thuật đầu tiên tại vùng Maryland. Từ năm 1985, chúng tôi đã đón 
tiếp các sinh viên từ khắp nơi trên thế giới đến với gia đình ELC. 
• Giáo viên trình độ cao, giàu kinh nghiệm, nhiệt tình sẽ dạy cho bạn nhiều kỹ năng 

tiếng Anh cần thiết để thành công khi học tập tại trường đại học
• Với các lớp học quy mô nhỏ và chương trình học chia làm 6 trình độ, bạn sẽ được 

sắp xếp vào lớp học đúng với trình độ để phù hợp với nhu cầu học tập cá nhân.
• Đầu vào Điều kiện rộng mở đối với mọi sinh viên đại học tương lai
• Nếu hoàn thành chương trình học nâng cao với điểm B hoặc cao hơn, bạn có thể ứng 

tuyển vào các trường đại học mà không cần điểm TOEFL hoặc IELTS.
• Bạn có thể lựa chọn từ hơn 80 ngành trình độ cử nhân và cao học để học tập.
• Nhiều hoạt động xã hội và văn hóa vui nhộn giúp bạn cảm thấy như ở nhà với những 

người bạn mới.
• Chúng tôi hoan nghênh sự đóng góp của bạn đối với cộng đồng đa dạng tại ngôi 

trường của chúng tôi.

English Language Center 
Towson University 

8000 York Road 
Towson, MD 21252-0001, USA

Phone: (410) 704-2552

www.towson.edu/elc
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Centralia College
... Một Nơi Tuyệt Vời Để Học Tập
 
Bạn muốn nâng cao kỹ năng tiếng Anh nhanh hơn VỚI chi phí thấp hơn? Chào mừng bạn tới Cao 
Đẳng Centralia, một khuôn viên đại học nhỏ và thân thiện tại thành phố Centralia bang Washington 
xinh đẹp (chỉ cách thành phố Seattle hai giờ lái xe về phía nam) với không quá 50 sinh viên quốc tế. 
Bạn sẽ học tập trong môi trường mà phần lớn là các sinh viên Mỹ nói tiếng Anh và trong cộng đồng 
dân cư quanh trường, giúp bạn có cơ hội thực hành và nâng cao kỹ năng Nói và Nghe tiếng Anh. 

Những thế mạnh của một trường cao đẳng cộng đồng như Cao Đẳng Centralia là gì?
• Chính sách nhập học mở giúp TẤT CẢ các sinh viên quốc tế được nhập học khi nộp đơn (miễn 

điểm TOEFL hoặc IELTS nếu sinh viên theo học Chương Trình Anh Ngữ Chuyên Sâu của 
trường). Sinh viên có thể nộp đơn BỐN lần trong năm theo quý bắt đầu vào tháng Chín, tháng 
Giêng, tháng Ba, và tháng Sáu. 

• Trường có nhiều chương trình chuyển tiếp, chương trình học thuật hai năm và chương trình cấp 
chứng chỉ kỹ thuật ngắn hạn đáp ứng mọi nhu cầu của sinh viên. Các chương trình phổ biến 
của chúng tôi bao gồm Quản Trị Kinh Doanh, Khoa Học Máy Tính, Kỹ Thuật, Kế Toán ... 

• Chi phí học toàn thời gian tại trường chúng tôi thấp hơn chi phí tại trường đại học bốn năm. 
Sinh viên có thể hoàn thành một năm học tại Cao Đẳng Centralia với chi phí tối đa là $18.000 
(chi phí này bao gồm học phí, lệ phí, nhà ở, ăn uống, sách, và bảo hiểm y tế sinh viên).

• Cao Đẳng Centralia cung cấp lựa chọn nhà ở trong khuôn viên trường HOẶC ở cùng gia đình 
người bản xứ. 

• Hoàn thành các yêu cầu giáo dục đại cương tại trường chúng tôi TRƯỚC KHI chuyển tiếp đến 
một trường đại học bốn năm để lấy bằng cử nhân, bạn sẽ tiết kiệm được chi phí của hai năm 
học đại học. 

• Sĩ số lớp học thấp, giảng viên hỗ trợ tận tình, tư vấn cá nhân và tư vấn nhập cư từ các nhân viên 
Chương Trình Quốc Tế của chúng tôi chắc chắn sẽ giúp bạn thành công trong học tập tại Hoa 
Kỳ.  

Laju Nankani
Director, International Programs Centralia College

600 Centralia College Blvd.
Centralia, WA 98531 USA

Email: intl@centralia.edu or lnankani@centralia.edu  
Phone: 360-736-9391, ext. 492

www.centralia.edu
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University of Houston
Trung tâm Ngôn ngữ và Văn hóa
SỐNG VÀ HỌC ANH NGỮ trong một trường đại học được công nhận ở quy 
mô quốc tế, tại một thành phố sôi động với mức chi phí hợp lý. Nhà ở ngay 
trong trường, ăn uống thuận tiện, và những chuyến thăm quan tới các địa điểm 
hấp dẫn..

•  Các khóa học bắt đầu vào tháng 9, tháng 1, và tháng 5 (20 giờ học trong lớp mỗi tuần)
•  Khóa học ngắn hạn bắt đầu vào tháng 6 (20 giờ học trong lớp mỗi tuần trong vòng 6 tuần)
•  6 cấp độ giảng dạy (khởi đầu, trung cấp, và cao cấp)
• Phòng máy tính
•  Miễn phí lệ phí thi TOEFL cho các thí sinh đăng ký tuyển sinh vào UH sau khi đã hoàn  

thành bậc 6
• Có các khóa học được thiết kế riêng biệt

Admissstions Office
Language and Culture Center

University of Houston
116 Roy Cullen Building

Houston, TX 77204-3014 USA

http://lcc.uh.edu/
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Seattle University
Seattle University cung cấp chất lượng giáo dục nổi trội theo những giá trị truyền thống của 
Dòng Chúa Giê-su tại một thành phố toàn cầu vô cùng sôi động và hấp dẫn, nơi đội ngũ 
giảng viên có trình độ cao và giàu kinh nghiệm luôn dành tâm huyết cho sự hình thành về tri 
thức, nhân cách, và sự phát triển nghề nghiệp của mỗi sinh viên. Những giải thưởng và xếp 
hạng bậc cao dành cho tinh thần nghiêm túc và tính bền vững trong công tác giảng dạy cũng 
như sự đóng góp cho cộng đồng và công bằng xã hội là một số trong những chuẩn mực minh 
chứng cho chất lượng xuất sắc của Seattle University. 

 • Seattle University là một trong 5 trường đại học hàng đầu khu vực miền Tây, theo xếp 
hạng của U.S. News & World Report

• Nhiều chuyên ngành được xếp hạng ở bậc quốc gia, bao gồm các chuyên ngành như Kế 
toán, Tài chính, và Kỹ thuật.

• Nằm trong danh sách các trường đại học tốt nhất theo đánh giá của Princeton Review.
• Fiske Guide to Colleges xếp Seattle University vào danh sách những trường đại học 

hàng đầu trong phạm vi các nước Hoa Kỳ, Anh Quốc và Canada.
Với 64 chương trình đại học, 32 chương trình sau đại học và chương trình đào tạo tiếng Anh 
(ESL) - Seattle University luôn có lựa chọn học tập phù hợp với mỗi sinh viên đang theo 
đuổi bằng cấp giáo dục. Sống tại Seattle, sinh viên sẽ được tiếp cận với những cơ hội thực 
tập, tư vấn nghề nghiệp, và nhiều hơn thế nữa. Chúng tôi không chỉ cung cấp cho các em nền 
giáo dục và kinh nghiệm để chuẩn bị cho những thành công trong sự nghiệp. Chúng tôi sẽ trợ 
giúp các em trên con đường vươn tới thành công đó. 

Seattle University 
901 12th Avenue 

Seattle, Washington 98122
+1.206.220.8040 

http://www.seattleu.edu
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Orange Coast College 
Trung tâm Sinh viên Quốc tế

l Hơn 130 chương trình đào tạo cấp bằng Cao đẳng 
Nghệ thuật và Khoa học, chuyển tiếp lên các 
trường đại học bốn năm, và các chương trình cấp 
bằng chứng chỉ

l Một trong những ngôi trường hàng đầu tại bang 
California về số lượng sinh viên chuyển tiếp lên 
các trường đại học bốn năm

l Tọa lạc trong một cộng đồng an toàn, cách 40 phút 
về phía nam thành phố Los Angeles, và rất gần  
Disneyland, những bãi biển và địa điểm tham quan 
tuyệt đẹp

l  Giáo viên giỏi, nhiều kinh nghiệm và dịch vụ hỗ 
trợ sinh viên tốt. Bên cạnh đó, trường còn có những 
chương trình và các đội thể thao giỏi, uy tín được 
công nhận.

l Đời sống sinh viên năng động cùng những hoạt 
động và sự kiện phong phú trong và ngoài trường

International Center 
2701 Fairview Road  

Costa Mesa, CA 92626
Email: occinternational@cccd.edu 

Điện thoại: (714) 432-5940  Fax: (714) 432-5191

orangecoastcollege.edu/international

Chúng tôi sẽ giúp  
bạn vươn tới thành công.
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QUẦN ÁO
+  Giầy dép (dùng hàng 

ngày, thể thao và một đôi 
lịch sự)

+  Quần bò/quần âu/quần 
sóc

+  Áo sơ mi (Loại ngắn tay và 
dài tay)

+  Đồ ngủ
+ Tất & đồ lót
+  Quần áo tắm
+ Áo khoác

ĐỒ DÙNG ĐIỆN TỬ
+  Phích cắm chuyển đổi điện/ 

Adapters
+  Máy tính
+  Thẻ nhớ USB
+ Máy ảnh
+  Kim từ điển

Planning  
+ Packing

SAU KHI BẠN ĐÃ QUYẾT ĐỊNH SẼ HỌC GÌ 
VÀ Ở ĐÂU, BẠN CẦN PHẢI LÊN KẾ HOẠCH 
SẼ MANG GÌ ĐẾN MỸ. CHÚC BẠN CÓ MỘT 
CHUYẾN ĐI TỐT ĐẸP VÀ HÃY TẬN HƯỞNG 
HÀNH TRÌNH DU HỌC MỸ CỦA BẠN!

CÁC GIẤY TỜ CẦN 
THIẾT
+ Hộ chiếu
+ Thị thực sinh viên F-1
+  Chứng minh hợp lệ: mẫu 

I-20 hoặc DS-2019
+  Thẻ tín dụng
+ Tiền Đô La Mỹ
+ Bản sao giấy tờ khám sức 

khỏe, đơn thuốc, bao gồm 
cả phiếu tiêm chủng

CÁC VẬT DỤNG 
KHÁC 
+ Các loại thực phẩm nhẹ 

và không dễ hỏng như 
các loại gia vị

+ Ảnh gia đình và bạn bè
+ Các loại vật dụng có ý 

nghĩa đặc biệt với bạn tại 
quê nhà

KHĂN TẮM VÀ ĐỒ 
GIƯỜNG NGỦ  
(Bạn có thể mang từ nhà 
hoặc mua tại Mỹ)
+ Khăn tắm 
+   Khăn trải giường
+  Gối

ĐỒ DÙNG CÁ NHÂN 
TRONG NHÀ TẮM
+ Bàn chải
+ Kem đánh răng
+ Dầu gội đầu
+  Lược/chải
+  Xà phòng
+ Lăn nách
+ Các vật dụng cá nhân đặc 

biệt khác hoặc các loại thuốc 
mà bạn chỉ có thể mua được 
ở đất nước của bạn

Lên kê hoAch   & 
đóng gói tU trang



Washington State University (WSU)
Chương trình Ngôn ngữ tiếng Mỹ Chuyên sâu (IALC)
Các khoá học chuyên sâu cho phép sinh viên học tiếng Anh toàn thời gian để chuẩn bị 
vào học tại WSU. Chương trình IALC WSU là sự lựa chọn hoàn hảo đối với người học 
ESL.

Sinh viên sẽ rất thích các lớp học quy mô nhỏ, giáo viên giàu kinh nghiệm, tham gia 
nhiều hoạt động xã hội và văn hoá, học phí phù hợp. Hoàn thành các khóa học này giúp 
sinh viên đạt yêu cầu về tiếng Anh để đăng ký học các chương trình đào tạo của WSU.

Xem thêm thông tin tại: www.ialc.wsu.edu
WSU có 200 lĩnh vực đào tạo mà bạn có thể lựa chọn!
Trường Đại học Bang Washington là một trong những trường tốt nhất, được xếp hạng 
là trường đại học nghiên cứu công lập đào tạo hệ đại học, sau đại học, và bằng chuyên 
môn. Nhiều chương trình đã được vinh doanh trong nước và quốc tế bởi chất lượng hoàn 
hảo.

Xem thêm thông tin tại: www.wsu.edu hoặc xem thông tin về Văn phòng Chương trình 
Quốc tế WSU tại: www.ip.wsu.edu 

Kruegel Hall, Room 13 
Pullman, Washington 99164-3251

Phone: 509.335.6675 

www.ip.wsu.edu • www.ialc.wsu.edu



ELS mang đến cho bạn những lựa chọn học tập 
đa dạng nhằm trau dồi kỹ năng tiếng Anh, một kỹ 
năng vô cùng quan trọng để đạt được thành công 
trong học tập và sự nghiệp ngày nay. Chương trình 
chứa đựng những cơ hội khám phá và trải nghiệm, 
những người bạn mới đến từ những nền văn hóa 
mới, và hành trình học hỏi, vươn tới thành công. 

Khi lựa chọn ELS, bạn đang đầu tư cho tương lai của mình. Chúng tôi có 
mặt ở hơn 80 địa điểm, nhiều trung tâm trong số đó tọa lạc ngay trong 
khuôn viên các trường đại học. Những trung tâm của chúng tôi được 
trang bị đầy đủ với các Trung tâm Công nghệ Ngôn ngữ hiện đại cùng 
đội ngũ giáo viên có trình độ xuất sắc. Chúng tôi cung cấp những dịch vụ 
toàn diện về tư vấn tuyển sinh vào các trường đại học, rèn luyện kỹ năng 
chuẩn bị cho các kỳ thi, và đào tạo những chương trình dạy tiếng Anh có 
uy tín. Và với mạng lưới trên 650 trường đại học đối tác, cho dù mục tiêu 
học tiếng Anh của bạn là gì, bạn có thể tin tưởng vào ELS để giúp bạn đạt 
được những mục tiêu đó.    
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HÃY SẴN SÀNG CHO THÀNH CÔNG.
KHỞI ĐẦU HÀNH TRÌNH TẠI ĐÂY.

ELS INTERNATIONAL PATHWAYS®

Úc | Ca na đa| Trung Quốc | Châu Âu | Ấn Độ | Mã Lai | Mỹ

Khám phá.
Học Tiếng Anh. 

                      Thành công.


