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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.    

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

Khám phá.
Học Tiếng Anh. Thành công. 

HƯỚNG DẪN 
CẦN THIẾT 

CHO SINH  
VIÊN

2017
PHIÊN BẢN
TIẾNG VIỆT

StudyUSA.com



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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Học viện chuyển tiếp hàng đầu vào các trường đại 
học công lập lớn nhất ở Arizona

	 Nằm	trong	top	40	điểm	đến	hàng	đầu	dành	cho	
sinh	viên	quốc	tế	học	tập	tại	trường	Cao	đẳng	
cộng	đồng	Mỹ
	 Được	kiểm	định	bởi	Ủy	ban	Giáo	dục	Bậc	cao
	 Qui	trình	nộp	đơn	online	đơn	giản
	 Học	phí	phù	hợp	và	truy	cập	internet	miễn	phí	
trong	khuôn	viên	trường
	 Văn	phòng	Giáo	dục	Quốc	tế	hỗ	trợ	nhu	cầu	sinh	
viên
	 Môi	trường	đa	văn	hóa	với	hơn	600	sinh	viên	
quốc	tế
	 Chỉ	mất	10	phút	lái	xe	từ	trung	tâm	thành	phố	
Phoenix
	 	Hơn	100	chương	trình	đào	tạo	đa	dạng,	bao	gồm	
Kinh	Doanh,	Khoa	học	Máy	tính,	và	Kĩ	sư
	 	Không	yêu	cầu	TOEFL	cho	chương	trình	Anh	văn	
nếu	đã	từng	học	6	năm	tiếng	Anh
	 Thời	gian	học	tập	linh	hoạt	với	các	lớp	học	sáng,	
tối,	vào	cuối	tuần,	bao	gồm	cả	khóa	học	Anh	Văn
	 Các	hoạt	động	ngoại	khóa	xuyên	suốt	năm	học	
với	hơn	300	ngày	nắng	hằng	năm
	 Các	hoạt	động	tập	thể	trong	trường	học	như	các	
câu	lạc	bộ	sinh	viên,	hòa	nhạc,	sân	khấu	nghệ	
thuật	và	hoạt	động	cộng	đồng

Mesa Community College
Giáo	dục	Quốc	Tế

1833 W. Southern Avenue, 
Mesa, Arizona 85202 USA

Điện thoại: 480-461-7756 • Fax: 480-461-7139
Email: mccintladmissions@mesacc.edu

www.mesacc.edu/international-education



University of Arkansas
Giáo Dục Quốc Tế

Fayetteville: Một trong những thành phố 
“An toàn và dễ sống nhất” nước Mỹ

Thông Tin Chung:
•  Thành lập năm 1871

•  Có hơn 26.000 sinh viên.

•  Xếp hạng trường nghiên cứu cao nhất

•  Hơn 200 chương trình đào tạo cấp bằng

•  Tỉ lệ sinh viên và giảng viên là 19:1

•  Tọa lạc ở khu vực núi Ozark thơ mộng

•  Có chương trình nhập học có điều kiện cho sinh 
viên đạt yêu cầu và cần nâng cao tiếng Anh

•  Trung tâm Ngôn Ngữ Quốc Tế Mùa Xuân - Đào 
tạo Chuyên sâu Tiếng Anh

Các chuyên ngành đào tạo hàng đầu: Kinh doanh, 
Kỹ thuật, Kiến trúc, Nông nghiệp, Khoa học Môi 
trường, Điện tử Kỹ thuật Cao và nhiều hơn nữa!

1 University of Arkansas
Fayetteville, AR 72701

+1 479-575-2000
email: iao@uark.edu

www.iao.uark.edu
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Southern Arkansas University
Khóa Học tiếng Anh (ESL)
SAU-ESL là chương trình học tại Đại học phía Nam bang Arkansas, chuẩn bị cho sinh 
viên có trình độ tiếng Anh thấp có đủ khả năng để học chương trình đại học.
 
Tại sao chọn SAU-ESL ?
• Đứng thứ 6 trong số các trường công lập có chi phí hợp lý tại Mỹ*
• Những lớp học nhỏ
• Chương trình chuyển tiếp cấp bằng không yêu cầu điểm TOEFL/IELTS
• Nhập học có điều kiện cho các chương trình cấp bằng
• Được quyền sử dụng tất cả cơ sở vật chất và dịch vụ trong trường 
• 18 giờ hướng dẫn mỗi tuần xuyên suốt 5 trình độ khác nhau
• Giảng viên chuyên nghiệp và nhiệt tình
• Môi trường học tập trong lành, an toàn và thân thuộc với cảnh quan thiên nhiên tươi 
đẹp xung quanh
 
   *AffordableColleges.com

100 E. University 
Magnolia, Arkansas 71753 

P: 870.235.5368
ESL@SAUmag.edu

https://web.saumag.edu/ESL/

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



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 StudyUSA.com    7
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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 đại 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



College of Marin
Chương trình Anh ngữ Chuyên sâu và Tín chỉ Đại học
Cao đẳng Marin là một trường cao đẳng hệ 2 năm với hai khuôn viên xinh đẹp chỉ cách Cầu 
Cổng Vàng của San Francisco 18 km về phía bắc. Với những chương trình được thiết kế đặc 
biệt dành cho sinh viên quốc tế, Cao đẳng Marin là địa điểm lý tưởng để bắt đầu hành trình 
học tập của bạn. Các Chương trình Tín chỉ trang bị cho sinh viên để chuyển tiếp lên Đại học 
California (UC) và hệ thống Đại học Bang California (CSU) và các trường đại học khác, đồng 
thời cho phép sinh viên trải nghiệm nền giáo dục nền tảng như một phần quan trọng của chương 
trình đại học 4 năm. Chương trình Anh ngữ Chuyên sâu của trường giúp sinh viên sẵn sàng để 
học tập bằng tiếng Anh và dễ dàng chuyển tiếp lên Chương trình Tín chỉ sau khi hoàn thành Cấp 
độ 3 mà không cần điểm TOEFL. Trường thậm chí còn miễn lệ phí nộp hồ sơ!

Những lý do tuyệt vời để học tập tại Cao đẳng Marin:
* Truyền thống lịch sử thành công
* Các chương trình đào tạo xuất sắc và chuyển tiếp lên các trường đại học đẳng cấp thế giới
* Khuôn viên xinh đẹp, an toàn và có vị trí thuận lợi
* Đội ngũ giảng viên với trình độ dạy đại học
* Sự quan tâm tới từng sinh viên và sĩ số lớp nhỏ
* Dịch vụ tư vấn và hỗ trợ tuyệt vời
* Đời sống sinh viên: câu lạc bộ, thể thao và nhiều hoạt động khác 

835 College Ave
Kentfield, CA 94904

http://www.marin.edu/iep/
http://marin.edu/international_students 

Phone: +1 (415) 457-8811 Ext: 7740
international@marin.edu

http://marin.edu/international_students
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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

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

www.collegeofthedesert.edu/international



Cao đẳng Foothill + De Anza   
Tuyển sinh Quốc tế
Tại trường Cao đẳng Foothill và De Anza, bạn sẽ có cơ hội để xây dựng nền tảng cho 
thành công trong tương lai. Chúng tôi cung cấp các khóa học của hai năm đầu trong 
chương trình lấy bằng cử nhân bốn năm. Sinh viên của chúng tôi được chuyển tiếp lên 
năm ba của các trường đại học uy tín.
 
• Xếp hạng #1 trong việc gửi nhiều sinh viên nhất đến hệ thống các trường University 

of California (UC) và California State University (CSU)
• 289 sinh viên quốc tế được nhận vào UC Berkeley, 140 vào UCLA, 344 vào UC 

San Diego, và 385 vào UC Davis kỳ Thu 2015.
• Học phí hợp lý - $6.700 mỗi năm
• Tuyển sinh linh hoạt 3 lần một năm và không yêu cầu SAT
• Nằm ngay giữa thung lũng Silicon, gần San Francisco, trung tâm của hơn 6.000 

công ty hàng đầu bao gồm Google, Apple, Facebook, Tesla, Phòng nghiên cứu của 
NASA và nhiều hơn thế nữa.

• Sĩ số lớp học nhỏ và quan tâm tới từng sinh viên
• Dịch vụ hỗ trợ, các chương trình danh dự, cơ hội thực tập, và các chương trình học 

ở nước ngoài luôn có sẵn

www.international.fhda.edu

International Admissions 
12345 El Monte Road  

Los Altos Hills, CA 9402 USA

StudyUSA.com    11
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Glendale Community College
Chào mừng tới Cao đẳng Cộng đồng Glendale, miền Nam California, USA
Cao đẳng Cộng đồng Glendale (GCC) là một trong những cao đẳng cộng đồng dẫn đầu trong hệ thống 
các trường cao đẳng hệ hai năm bang California. GCC được kiểm định toàn diện với tỉ lệ chuyển tiếp 
cao nhất lên các trường đại học hệ 4 năm. Hoàn thành hai năm đầu tiên tại Glendale, sau đó chuyển tiếp 
tới các trường Đại học UCLA, USC, Đại học Bang California, Loyola Marymount, hoặc trường đại học 
bạn chọn.

Các Điểm Nổi Bật Khác:
•  600 sinh viên Quốc tế đến từ hơn 60 quốc gia; chiếm 4% tổng số sinh viên.
•  75 chuyên ngành dẫn đầu trong loại bằng Chuyển tiếp (Associate in Arts hoặc Associate in Science).
•  Trường có nhân viên tuyển sinh sinh viên quốc tế chính quy, dịch vụ tư vấn học tập và nhập cư, định 

hướng cho sinh viên mới.
•  Sĩ số lớp học nhỏ, phòng ốc hiện đại, phòng thí nghiệm máy tính và giảng viên hướng dẫn chuyên môn 

cao.
•  Việc tuyển sinh và thời hạn nhập học linh hoạt (Kỳ Thu và Kỳ Xuân) với tối thiểu điểm TOEFL iBT là 

45 và điểm IELTS là 4.5. Số lượng “tín chỉ ESL” - học tiếng Anh luôn được tính vào là một phần của 
chương trình học Đại học cho sinh viên.

•  Thành phố Glendale được xếp hạng là nơi an toàn nhất nước Mỹ và tại đây cũng có thể dễ dàng đến 
thăm hãng phim Hollywood, bãi biển Los Angeles, và khám phá cuộc sống xung quanh trường.

Chuyên Ngành Học Chính:
Hoạt Hình & Thiết kế Hình Động, Nghệ Thuật, Hàng Không (học cùng Nhân viên Hàng Không), Sinh 
Học, Quản Trị Kinh Doanh, Truyền Thông, Khoa Học Máy tính & Hệ Thống Thông Tin, Nghệ Thuật 
Ẩm Thực, Tiếng Anh, Khách Sạn/Quản Lý Nhà Hàng, Toán Học, Khoa Học, Công Nghệ, Sản Xuất Tivi, 
Nghệ Thuật Sân Khấu.

International Student Program 
1500 North Verdugo Road

Glendale, CA 91208-2894 USA
E-mail: gcciso@glendale.edu 

www.glendale.edu/international



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

StudyUSA.com    13
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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 

Cao đẳng Mt. San Jacinto là một trường cao đẳng cộng đồng toàn diện nằm giữa Los 
Angeles và Palm Desert, California. MSJC cung cấp các chương trình học thuật, dạy 
nghề và kỹ thuật đáp ứng yêu cầu chuyển tiếp của các trường cao đẳng 4 năm và đại 
học trên toàn nước Mỹ. Giảng viên của MSJC là những người xuất sắc, tận tâm với 
thành công của sinh viên, là chuyên gia trong lĩnh vực của họ và nhiệt tình chia sẻ 
kiến thức của mình!

Một số thông tin chính:
• MSJC nồng nhiệt chào mừng sinh viên từ khắp nơi trên thế giới
• Bằng Cấp Được Ưa Chuộng. Sinh viên có thể học chứng chỉ học thuật trong 2 năm 

đầu tiên của bằng cử nhân 4 năm
• Đảm Bảo Thoả Thuận Chuyển Tiếp với Đại học Bang California (California State 

University) và Hệ thống Đại học California (University of California Systems), và 
nhiều cơ hội chuyển tiếp khác 

• Khoảng 20.000 sinh viên đang theo học tại 5 cơ sở ở miền nam California
• Nhiều chương trình thể thao nổi trội và hoạt động sôi nổi tại trường
• Nằm trong khu vực có dân số phát triển nhanh do thời tiết ôn hoà và nhiều hoạt 

động ngoài trời 

Menifee Valley Campus
28237 La Piedra Road, Rm 1018B

Menifee, CA 92584   USA

www.msjc.edu

Mount San Jacinto College
Chương trình Sinh viên Quốc tế



Cao đẳng Mt. San Jacinto là một trường cao đẳng cộng đồng toàn diện nằm giữa Los 
Angeles và Palm Desert, California. MSJC cung cấp các chương trình học thuật, dạy 
nghề và kỹ thuật đáp ứng yêu cầu chuyển tiếp của các trường cao đẳng 4 năm và đại 
học trên toàn nước Mỹ. Giảng viên của MSJC là những người xuất sắc, tận tâm với 
thành công của sinh viên, là chuyên gia trong lĩnh vực của họ và nhiệt tình chia sẻ 
kiến thức của mình!

Một số thông tin chính:
• MSJC nồng nhiệt chào mừng sinh viên từ khắp nơi trên thế giới
• Bằng Cấp Được Ưa Chuộng. Sinh viên có thể học chứng chỉ học thuật trong 2 năm 

đầu tiên của bằng cử nhân 4 năm
• Đảm Bảo Thoả Thuận Chuyển Tiếp với Đại học Bang California (California State 

University) và Hệ thống Đại học California (University of California Systems), và 
nhiều cơ hội chuyển tiếp khác 

• Khoảng 20.000 sinh viên đang theo học tại 5 cơ sở ở miền nam California
• Nhiều chương trình thể thao nổi trội và hoạt động sôi nổi tại trường
• Nằm trong khu vực có dân số phát triển nhanh do thời tiết ôn hoà và nhiều hoạt 

động ngoài trời 

Menifee Valley Campus
28237 La Piedra Road, Rm 1018B

Menifee, CA 92584   USA

www.msjc.edu

Mount San Jacinto College
Chương trình Sinh viên Quốc tế
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Orange Coast College 
Trung tâm Sinh viên Quốc tế

 Nằm ngay gần đường bờ biển tại Quận Cam 
(OC) - một trong những cộng đồng an toàn và hấp 
dẫn nhất phía Nam California. OC là trung tâm 
của Disneyland và những bãi biển nổi tiếng tại 
California.

 Tỉ lệ chuyển tiếp cao. Đứng thứ #1 tại Quận Cam 
và #3 trong tổng số lượng sinh viên chuyển tiếp lên 
Đại học California (UC) và hệ thống Đại học Bang 
California nói chung (CSU).

 Trường cao đẳng cộng đồng lớn nhất tại Quận 
Cam, nhận ghi danh của hơn 22.000 sinh viên; và 
1.100 sinh viên quốc tế đến từ hơn 70 quốc gia.

 Đào tạo 130 chương trình học thuật và dạy nghề 
với mức học phí hợp lý, bao gồm Kiến trúc, Kinh 
doanh, Nghệ thuật Ẩm thực, Kỹ thuật, và Phim ảnh.

 Cơ sở vật chất hiện đại, chương trình giảng dạy 
học thuật hàng đầu, đời sống sinh viên năng động, và 
sinh viên tốt nghiệp thành công.

 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.



Santiago Canyon College
Chương trình Sinh viên Quốc tế
• Được vinh danh là một trong 10 trường Cao đẳng Cộng đồng tốt nhất trong Khu vực 

Greater Los Angeles. (Theo Edsmart.org 2015; dựa vào tỷ lệ chuyển tiếp)

• TIẾT KIỆM HƠN 50% học phí bằng cách bắt đầu chương trình lấy bằng cử nhân tại 
Cao đẳng Santiago Canyon (SCC).

• Học tại một ngôi trường nằm ngay bên cạnh Disneyland, những bãi biển nổi tiếng, 
và các trường đại học uy tín.

• Gia tăng cơ hội nhập học của bạn vào các trường đại học/ các trường liberal arts có 
thứ hạng cao  trên toàn nước Mỹ.

• Sinh viên SCC đã chuyển tiếp lên Đại học California (UC) và hệ thống trường Đại 
học Bang California (CSU), trong đó có thể kể tới UCLA, UC Berkeley, và CSU 
Long Beach.

• Luôn có Chương trình Tiếng Anh.

8045 E. Chapman Ave.Or-
ange, CA  92869  USA
Phone: (714) 628.5050

international@sccollege.edu

www.sccollege.edu/international StudyUSA.com    17



University of California, Irvine
Chương Trình Quốc Tế
Thành lập năm 1965, UCI tọa lạc tại thành phố an toàn Irvine, nằm dọc theo đường bờ 
biển tuyệt đẹp phía Nam California và chỉ cách vài phút lái xe từ những bờ biển xinh 
đẹp tới những điểm tham quan lớn. Nằm trong top 10 các trường công lập tại Mỹ, UCI 
thu hút nhiều học sinh và giảng viên hàng đầu khắp thế giới, trường có 3 người đoạt 
giải Nobel.   
Tại Chương trình Quốc tế UCI (IP), sinh viên học hỏi nhiều kinh nghiệm thực tế 
phong phú, giúp các bạn thành công trong môi trường cạnh tranh toàn cầu. Chương 
trình bao gồm:

• Chương trình Tiếng Anh
• Cấp Chứng chỉ Đào tạo Chuyên sâu Cấp tốc Sau Tốt nghiệp
• Lộ trình Chuyển tiếp Pathways với Kì Thực tập và Thực tập không bắt buộc 

(OPT)
• Chương trình Dự bị Đại học 

UCI là bước đệm hoàn hảo để bắt đầu hành trình học tập hoặc khởi nghiệp toàn cầu 
khi trải nghiệm tại một trong những vùng đất năng động nhất tại miền Nam California. 

UCI Extension
International Programs P.O. Box 6050 

Irvine California 92616-6050 
P: +1 949.824.5991

ip.extension.uci.edu

University of the West
University of the West thành lập năm 1991, là trường đại học tư thục phi lợi nhuận nằm 
ở phía Nam California. Với cộng đồng sinh viên đại diện cho hơn 30 quốc gia, UWest 
là một tập thể đa dạng về văn hóa và quan điểm. Ngoài ra, UWest nỗ lực hết mình nhằm 
tạo ra môi trường giáo dục có thể tiếp cận bằng việc cấp những suất học bổng tư nhân 
lên tới $10.000 Đô la Mỹ. 

Chương trình Đào tạo:
Học tiếng Anh: Chương trình Tiếng Anh như Ngôn ngữ thứ hai

Bằng Cử Nhân: Quản Trị Kinh Doanh, Tiếng Anh, Khoa Học Xã Hội  
và Tự nhiên, Tâm lý Học

Bằng Thạc sỹ: Tuyên Úy Phật Giáo, Quản Trị Kinh Doanh,  
Tâm Lý Học, Nghiên Cứu Tôn Giáo

Bằng Tiến sỹ: Nghiên Cứu Tôn Giáo, Ngành Phật Giáo

University of the West được kiểm định bởi Hiệp hội các trường  
Đại học và Trung học phía Tây (WASC).

University of the West
1409 Walnut Grove Avenue

Rosemead, CA 91770
Email: info@uwest.edu

     
www.uwest.edu



University of the West
University of the West thành lập năm 1991, là trường đại học tư thục phi lợi nhuận nằm 
ở phía Nam California. Với cộng đồng sinh viên đại diện cho hơn 30 quốc gia, UWest 
là một tập thể đa dạng về văn hóa và quan điểm. Ngoài ra, UWest nỗ lực hết mình nhằm 
tạo ra môi trường giáo dục có thể tiếp cận bằng việc cấp những suất học bổng tư nhân 
lên tới $10.000 Đô la Mỹ. 

Chương trình Đào tạo:
Học tiếng Anh: Chương trình Tiếng Anh như Ngôn ngữ thứ hai

Bằng Cử Nhân: Quản Trị Kinh Doanh, Tiếng Anh, Khoa Học Xã Hội  
và Tự nhiên, Tâm lý Học

Bằng Thạc sỹ: Tuyên Úy Phật Giáo, Quản Trị Kinh Doanh,  
Tâm Lý Học, Nghiên Cứu Tôn Giáo

Bằng Tiến sỹ: Nghiên Cứu Tôn Giáo, Ngành Phật Giáo

University of the West được kiểm định bởi Hiệp hội các trường  
Đại học và Trung học phía Tây (WASC).

University of the West
1409 Walnut Grove Avenue

Rosemead, CA 91770
Email: info@uwest.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 23 giờ mỗi tuần trong chương trình 9 tuần và được tổ chức 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



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 StudyUSA.com    21



Broward College
Cao đẳng Broward (Broward College), tọa lạc tại Miền Nam Florida xinh đẹp, là cơ sở 
giáo dục bậc cao đầu tiên và lớn nhất ở Broward County. Được thành lập năm 1960, 
chúng tôi đã cấp bằng và chứng chỉ cho hơn 120.000 sinh viên tốt nghiệp. Hiện nay 
trường có khoảng 68.000 sinh viên tới từ hơn 143 quốc gia đang theo học.

Cao đẳng Broward được kiểm định bởi Hiệp hội các Trường Đại học và Cao đẳng 
Miền Nam Hoa Kỳ (CCSACS) cho phép cấp bằng cao đẳng và cử nhân. Trường được 
Aspen Institute (trụ sở chính tại Washington D.C) xếp hạng là một trong 10 trường cao 
đẳng cộng đồng tốt nhất Hoa Kỳ. Cao đẳng Broward cũng có cả chương trình Đào tạo 
Ngôn ngữ. Những lĩnh vực đào tạo nổi tiếng nhất của trường là Quản lý Chuỗi Cung 
ứng, Dịch vụ Khách sạn Nhà hàng, Kinh doanh, Kỹ sư, Kỹ sư Máy tính, Sinh học, Dự 
bị Y khoa, huấn luyện bay và chỉ dẫn bảo dưỡng máy bay.

Mời bạn đến khám phá những điều thú vị tại Cao đẳng Broward!

Nhiệt độ phổ biến:
 Nhiệt độ trung bình thấp (vào mùa Đông):  75o F/ 23o C
 Nhiệt độ trung bình cao (vào mùa Hè):  87o F/ 30o C

225 East Las Olas Blvd., 1st floor
Fort Lauderdale FL 33301 

Phone: (954) 201-7228

http://www.broward.edu/Pages/home.aspx



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
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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



Southern Illinois University
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http://cie.siu.edu

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 mỗi tuần vào kỳ thu và kỳ xuân, 27 giờ mỗi tuần vào kỳ hè 
•  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 EnglishUSA (Hiệp hội Chương trình Anh ngữ Chuyên sâu tại Mỹ)

http://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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McNeese State University
Trường McNeese State University (MSU) tọa lạc tại vùng Lake Charles đầy nắng của 
bang Louisiana, nơi có khí hậu ấm áp quanh năm, là một nơi tuyệt vời để sống và học 
tập. Trong suốt năm năm liên tiếp, McNeese luôn đứng top đầu trong nhóm các trường 
Đại Học Phía Nam Tốt Nhất Vùng theo xếp hạng “America’s Best Colleges” của U.S. 
News and World Report (2016). 

Cùng với việc được xếp hạng cấp quốc gia, McNeese tự hào với nhiều kiểm định quốc 
gia, trong đó có AACSB và ABET, càng khẳng định chất lượng giảng dạy của trường. 
Hơn 8.000 sinh viên có thể lựa chọn trong số hơn 120 chuyên ngành đào tạo tại các 
trường trực thuộc chuyên về Kinh Doanh, Kỹ thuật & Khoa Học Máy Tính, Khoa Học, 
Điều Dưỡng & Chăm Sóc Sức Khỏe, Giáo dục và Khoa Học Xã Hội & Tự Nhiên. 

Đặc biệt, McNeese còn dành nhiều suất học bổng hào phóng cho sinh viên quốc tế bậc 
đại học, vì trường tin rằng sự ưu việt và hợp lý về chi phí luôn song hành với nhau. Hãy 
để chúng tôi làm cho bạn hiểu tại sao sinh viên đến từ hơn 45 quốc gia khác nhau đều 
chọn McNeese. Ghi danh ngay hôm nay ! 

Office of International Programs
Box 90180

Lake Charles, Louisiana 70609

mcneese.edu/international

A USM school in MD. USA

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 Baltimore, vùng Maryland. Từ năm 1985, 
chúng tôi đã đón nhận 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.
• 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.
• Nhập Học Có Điều Kiện và Nhập Học Tạm Thời mở ra lộ trình cho mọi sinh viên đáp 

ứng yêu cầu nhập học chính thức vào các chương trình đại học và sau đại học trong 
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, IELTS hoặc PTE.

• 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.

www.towson.edu/elc

English Language Center 
Towson University 

8000 York Road 
Towson, MD 21252-0001, USA

Phone: (410) 704-2552
email: elc@towson.edu • setzine@towson.edu

Chúng tôi hoan nghênh sự đóng góp của bạn đến với cộng đồng đa dạng của chúng tôi.  



A USM school in MD. USA

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 Baltimore, vùng Maryland. Từ năm 1985, 
chúng tôi đã đón nhận 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.
• 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.
• Nhập Học Có Điều Kiện và Nhập Học Tạm Thời mở ra lộ trình cho mọi sinh viên đáp 

ứng yêu cầu nhập học chính thức vào các chương trình đại học và sau đại học trong 
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, IELTS hoặc PTE.

• 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.

www.towson.edu/elc

English Language Center 
Towson University 

8000 York Road 
Towson, MD 21252-0001, USA

Phone: (410) 704-2552
email: elc@towson.edu • setzine@towson.edu

Chúng tôi hoan nghênh sự đóng góp của bạn đến với cộng đồng đa dạng của chúng tôi.  
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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

Clark University
Trường Đào tạo Chuyên ngành
Trường Đào tạo Chuyên ngành (SPS) trực thuộc Đại học Clark đã đem đến cho hàng 
ngàn sinh viên những cơ hội học Tiếng Anh trên lộ trình học tập để có được tấm bằng 
đại học tại Hoa Kỳ. Thông qua Viện Văn hóa và Ngôn ngữ Mỹ (ALCI) - nơi quản lý 
các chương trình Anh ngữ - các sinh viên có đủ điều kiện sở hữu một tấm bằng SPS 
ngay trong quá trình hoàn thành chương trình học Anh ngữ của mình .
Là một sinh viên ALCI và SPS, bạn sẽ được:

• Học tập trong một lớp với sĩ số nhỏ được dạy bởi những giáo sư chuyên sâu và 
nhiệt tình.

• Thường xuyên được tư vấn học thuật và giao lưu văn hóa.
• Sinh hoạt cùng bạn bè quốc tế đồng trang lứa.
• Sử dụng thư viện nhà trường, tham gia các hoạt động xã hội, các bài giảng và tiếp 

cận trang thiết bị thể dục thể thao. 
• Tham gia dã ngoại tới các địa phương và khu vực mong muốn. 

Trường Đại học Clark thành lập năm 1887, tọa lạc tại trung tâm New England, chỉ 
cách Boston 1 giờ lái xe. Được xếp hạng thứ 76 bởi US News & World Report, Clark 
hướng tới các nghiên cứu chuyên sâu về các vấn đề nổi cộm và cấp bách của xã hội và 
con người trên phương diện toàn cầu. 

950 Main Street
Worcester, MA 01610

508-793-7711

http://copace.clarku.edu



Clark University
Trường Đào tạo Chuyên ngành
Trường Đào tạo Chuyên ngành (SPS) trực thuộc Đại học Clark đã đem đến cho hàng 
ngàn sinh viên những cơ hội học Tiếng Anh trên lộ trình học tập để có được tấm bằng 
đại học tại Hoa Kỳ. Thông qua Viện Văn hóa và Ngôn ngữ Mỹ (ALCI) - nơi quản lý 
các chương trình Anh ngữ - các sinh viên có đủ điều kiện sở hữu một tấm bằng SPS 
ngay trong quá trình hoàn thành chương trình học Anh ngữ của mình .
Là một sinh viên ALCI và SPS, bạn sẽ được:

• Học tập trong một lớp với sĩ số nhỏ được dạy bởi những giáo sư chuyên sâu và 
nhiệt tình.

• Thường xuyên được tư vấn học thuật và giao lưu văn hóa.
• Sinh hoạt cùng bạn bè quốc tế đồng trang lứa.
• Sử dụng thư viện nhà trường, tham gia các hoạt động xã hội, các bài giảng và tiếp 

cận trang thiết bị thể dục thể thao. 
• Tham gia dã ngoại tới các địa phương và khu vực mong muốn. 

Trường Đại học Clark thành lập năm 1887, tọa lạc tại trung tâm New England, chỉ 
cách Boston 1 giờ lái xe. Được xếp hạng thứ 76 bởi US News & World Report, Clark 
hướng tới các nghiên cứu chuyên sâu về các vấn đề nổi cộm và cấp bách của xã hội và 
con người trên phương diện toàn cầu. 

950 Main Street
Worcester, MA 01610

508-793-7711
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University of Michigan-Flint
Mục tiêu trọng tâm của Đại học Michigan-Flint là sinh viên tham gia học tập trên 
giảng đường và học cách đối mặt với các vấn đề của thế giới thực đã mang lại cho 
trường danh tiếng toàn cầu về đào tạo những thế hệ sinh viên tốt nghiệp có thể giải 
quyết vấn đề trong mọi tình huống.
 

• Luôn có những phần học bổng được gia hạn lên tới $10.000 Đô la Mỹ

• Khóa học tiếng Anh ngắn hạn (2-7 tuần)

• Chương trình Đại học và Sau Đại học trong các lĩnh vực Kinh Doanh, Kỹ 
thuật, Khoa học Máy tính, Khoa học Sức khỏe và nhiều hơn thế

• Nhập học có điều kiện cho bậc đại học

• Kí túc xá trong trường

• Sĩ số lớp học nhỏ; tỉ lệ sinh viên/giảng viên là 15:1

303 E. Kearsley St.
Flint Michigan 48502 

P: 810.762.0867

www.umflint.edu/international



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
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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



State University of New York at Alfred:  
SUNY Alfred College of Technology
SUNY Alfred, trường đại học công nghệ nơi sinh viên sống tại khu ký túc xá, tọa lạc 
trên một ngọn đồi nằm dưới chân núi Allegany tại phía Nam Bang New York, cung 
cấp nền giáo dục tập trung nghề nghiệp, phong phú hơn với môi trường khoa học xã 
hội và tự nhiên. Với hơn 65 chuyên ngành lớn — đưa bài giảng vào cả lớp học truyền 
thống và thế giới thực — Alfred giúp sinh viên có được những hành trang không nơi 
nào sánh bằng. Bạn có thể lựa chọn học trong các lĩnh vực như nông nghiệp, kinh 
doanh, sức khỏe, công nghệ ứng dụng và kỹ thuật, nghệ thuật và khoa học. Môi trường 
giáo dục tại SUNY Alfred không những là trường đại học chất lượng cao, đứng thứ 7 
trong số các trường công lập phía Bắc theo U.S. News & World Report — đó còn là 
một sự đầu tư với mức giá cả hợp lý.

10 Upper College Drive
Alfred, NY 14802

Phone: +1-607-587-4215
admissions@alfredstate.edu
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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 Đại học Công lập Bang New York (SUNY)



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
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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 2016.

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.



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 StudyUSA.com    37



John Carroll University
Đại học John Carroll (JCU) tọa lạc tại vùng ngoại ô đông dân và an toàn của 
University Heights, Ohio, cách Cleveland 16 km. Vị trí gần thành phố của John 
Carroll giúp sinh viên dễ dàng tiếp cận với tất cả những gì Cleveland cung cấp.

JCU được đánh giá cao với tỷ lệ duy trì sinh viên và tỷ lệ tốt nghiệp: 87% sinh viên 
năm nhất của JCU tiếp tục học năm thứ 2 tại trường. 66% sinh viên đại học nhận bằng 
cử nhân trong vòng 4 năm.

Là một trường đại học khoa học xã hội và tự nhiên, chương trình giảng dạy cốt lõi của 
JCU tạo điều kiện cho sinh viên theo đuổi trên 70 chương trình học chuyên ngành từ 
Trường Kinh doanh John M. & Mary Jo Boler và Trường Nghệ thuật và Khoa học.

Với sự tiếp cận các lĩnh vực tầm cỡ thế giới của trường về y tế, nghệ thuật và văn hóa, 
thể thao và giải trí, và các ngành nghề kinh doanh đã tạo cơ hội cho sinh viên tham gia 
vô số các hoạt động thực tập và nghề nghiệp.

Trường có các suất học bổng cho sinh viên quốc tế.

Liên hệ:
Email: international@jcu.edu

ĐT: +1.216.397.4249
Fax: +1.216.397.4981

jcu.edu/international

Bốn Suất Học Bổng 
Danh Dự 
Giá trị từ

$10,000 - $25,000

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



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 StudyUSA.com    39
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University of Dayton

›› Đại học Dayton là trường đại học nghiên cứu Công 
giáo nằm trong top đầu được xếp hạng theo US News & 
World Report.

›› Trường Đại học là mái nhà chung của sinh viên đến từ 
hơn 70 quốc gia.

›› Đội ngũ giảng viên và nhân viên của trường luôn khơi 
dậy niềm đam mê của mỗi cá nhân.

›› Trường đào tạo hơn 80 chương trình đại học và 50 
chương trình sau đại học. Tham khảo chi tiết tại 
udayton.edu/academics.

›› Trường có các suất học bổng dựa trên thành tích và 
hỗ trợ tài liệu học tập.

›› Trường Đại học cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho sinh viên 
quốc tế, bao gồm cả Khóa Học Tiếng Anh Chuyên Sâu.

›› Dayton là một thành phố với mức sống hợp lý: chi phí 
nhà ở, thực phẩm, chi phí đi lại và giải trí đều thấp hơn 
các thành phố khác tại nước Mỹ.

Office of International Admission 
300 College Park 

Dayton Ohio 45469-1310

 udayton.edu/apply/international



Oklahoma State University
Học Viện Anh Ngữ
Lời chào từ Học viện Anh ngữ (ELI) Đại học Bang Oklahoma (OSU), khu vực Trung 
Tây nước Mỹ! Bạn vừa khám phá ra một nơi hoàn hảo để bứt phá tiếng Anh trong môi 
trường chuyên nghiệp.

Cho dù bạn là một sinh viên đại học tương lai, một doanh nhân, hay một người muốn 
học tiếng Anh cho mục đích cá nhân, chúng tôi đều có thể giúp.

Là một trường trực thuộc Đại học Bang Oklahoma, Học viện được kiểm định bởi Hiệp 
hội Trung Bắc. Ngoài ra, với sự công nhận của Cơ quan kiểm định quốc gia Bang 
Oklahoma về Giáo dục Bậc cao và là thành viên của hiệp hội UCIEP uy tín, Học viện 
được chứng nhận về chương trình giảng dạy và giảng viên chất lượng cao.

Đội ngũ giảng viên ELI sẽ cùng tôi mở mang cho bạn những cơ hội học tập trong môi 
trường cơ sở vật chất hiện đại tuyệt vời. Bạn sẽ được chào đón nồng nhiệt và hướng 
dẫn chuyên nghiệp để đạt được mục tiêu của mình. Tôi vô cùng hi vọng sẽ được tự 
mình chào đón bạn tới Học viện Anh ngữ Đại học Bang Oklahoma.

307 Wes Watkins Center 
Stillwater, OK 74078

Phone: +1-405-744-7519
email: osu-eli@okstate.edu

https://eli.okstate.edu/ StudyUSA.com    41



University of Tulsa
Chương trình Anh ngữ Chuyên sâu
• Đại học Tulsa (TU) là một trường tư thục đào tạo đến bậc Tiến sỹ, được thành lập 

vào năm 1894 và hiện nằm trong bảng xếp hạng Top 100 Trường Đại học Hoa Kỳ 
theo U.S.News và World Report.

• Trường có hai chương trình đào tạo Anh ngữ riêng biệt phù hợp với những sinh viên 
có nguyện vọng nhập học bậc đại học nhưng chưa đủ điều kiện tiếng Anh.

• Chương trình tiếng Anh Chuyên sâu của TU cung cấp các khóa học Anh ngữ chuyên 
sâu cho sinh viên trước khi bắt đầu kỳ học chính thức.

• Chương trình Dự bị học thuật cung cấp các khóa học tiếng Anh cho sinh viên song 
song với việc học chính khóa tại trường. Chương trình này dành cho các sinh viên 
có điểm TOEFL thấp hơn một chút so với mức 79 theo yêu cầu.

800 South Tucker Drive 
Tulsa, OK 74104

Phone: 918-631-2329 

inst@utulsa.edu

https://utulsa.edu/international-students/



English Language and Culture  
Institute
Học tập tại một trong những điểm đến đẹp nhất nước Mỹ: Oregon!
 Hai khuôn viên - Albany và Monmouth, Oregon

	 Các	khóa	học	tiếng	Anh	chuyên	sâu	và	luyện	thi	TOEFL	&	IELTS

	 Dễ	dàng	chuyển	tiếp	lên	Linn	Benton	Community	College,	Western	Oregon	
University,	và	Oregon	State	University

	 Sĩ	số	lớp	học	nhỏ	và	sự	chú	trọng	tới	từng	cá	nhân

	 Chi	phí	thấp	và	cạnh	tranh

300 Stadium Drive N.
Monmouth, OR 97361

Ph: (503) 838-0157
Email: info@elci.us

www.elci.edu StudyUSA.com    43
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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



Susquehanna University
• Kiểm định AACSB cho chuyên ngành kinh doanh
• Có học bổng dựa trên thành tích học tập
• Nhập học có điều kiện
• Chương trình Tiếng Anh
• Xếp hạng quốc gia cho các ngành khoa học xã hội và tự nhiên
• 96% sinh viên có việc làm hoặc tiếp tục bậc cao học chỉ trong vòng 6 tháng sau khi 

tốt nghiệp
• 90% sinh viên tích lũy được kinh nghiệm trong các hoạt động thực tập hoặc những 

công việc mang tính chuyên ngành khác
• 78% sinh viên của trường học tập tại nước ngoài
• Dễ dàng di chuyển đến những thành phố lớn dọc Bờ Biển phía Đông
• Học tập tại khuôn viên trường và khung cảnh xung quanh tuyệt đẹp tại Pennsylvania

514 University Avenue  
Selinsgrove, PA 17870, USA

international@susqu.edu

www.susqu.edu StudyUSA.com    45
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Temple University
Chương Trình Tiếng Anh Chuyên Sâu
Bạn có muốn trau dồi kĩ năng đọc, viết và nói tiếng Anh lưu loát, và có được nền tảng văn hóa 
Mỹ ?    
Ghi danh vào chương trình IELP tại Temple và trải nghiệm:

• Lớp học tiếng Anh chuyên sâu với quy mô nhỏ, mở lớp quanh năm cho học viên ở mọi 
trình độ

• Khóa học nâng cao tập trung vào ngôn ngữ địa phương, làm công việc tình nguyện cùng 
cộng đồng người bản địa và học hỏi qua phim ảnh Mỹ

• Tiếp cận nguồn tài liệu của trường đại học, Chương trình Đàm thoại với Đối tác, tham 
quan thành phố New York và hơn thế nữa !

Chương Trình Nhập Học Có Điều Kiện Access Temple 
Bạn muốn ghi danh vào một trường đại học Mỹ, nhưng cần nâng cao trình độ Anh ngữ ?
Đăng kí nhập học Access Temple và nhận được:

• Đảm bảo bạn được học đại học tại Temple khi hoàn thành xong khóa học
• Số lượng tín chỉ được tính vào chương trình học cử nhân
• Miễn kiểm tra TOEFL hoặc IELTS !

1700 N. Broad Street
Suite 209

Philadelphia, PA 19121



College of Charleston
Viện Anh ngữ
Được thành lập năm 1770, Đai học Charleston là một trường khoa học xã hội và tự 
nhiên, cung cấp 66 ngành đào tạo đại học và 19 chương trình thạc sỹ. Khuôn viên Cao 
đẳng Charleston toạ lạc tại trung tâm thành phố Charleston, miền nam Carolina: một 
điểm đến du lịch nổi tiếng về cơ hội văn hoá.

• Được News & World Report Hoa Kỳ xếp hạng thứ 4 trong số “Các Trường Đại 
học và Cao đẳng Công Lập Khu Vực Tốt Nhất tại Miền Nam”  (2016).

• Hơn 10.000 sinh viên đại học và 1.100 sinh viên hệ sau đại học.
• Sinh viên đa dạng đến từ 34 quốc gia. 
• Môi trường ký túc xá an toàn và thân thiện 

Viện Anh ngữ CofC (ELI) cung cấp chương trình Tiếng Anh Chuyên sâu toàn diện 
trong đó có cả các nội dung ESL và chủ điểm nâng cao. Nhập học có điều kiện dành 
cho sinh viên đủ tiêu chuẩn, trong đó có tới 76% số lượng sinh viên ELI nhập học vào 
các chương trình cấp bằng của CofC. 

• Các khoá 8 tuần được tổ chức quanh năm.
• Không yêu cầu TOEFL.
• Lớp học nhỏ và chương trình được thiết kế theo nhu cầu.
• Tiếp cận với mọi hoạt động và tiện nghi trong Trường. 

College of Charleston
3800 Paramount Drive

North Charleston, SC 29405

sps.cofc.edu/english-proficiency/ StudyUSA.com    47



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



University of Tennessee at 
Chattanooga
Đại học Tennessee tại Chattanooga (UTC) tiếp nhận đơn ghi danh của sinh viên quốc 
tế trên toàn thế giới bởi những sinh viên quốc tế này sẽ làm tăng thêm giá trị giáo dục 
của toàn thể sinh viên UTC cũng như cộng đồng lớn. Kết hợp với nhiều đối tác lớn 
trong vùng, UTC cung cấp cho sinh viên môi trường học tập thực tế với đội ngũ giảng 
viên ưu tú giảng dạy tại các chương trình tiếng Anh ESL, chương trình cử nhân, thạc 
sỹ, và tiến sĩ. Tại UTC, chúng tôi theo đuổi niềm đam mê hướng tới sự hoàn thiện 
trong mọi việc chúng tôi làm để thay đổi cuộc sống và cải thiện cộng đồng. Trường 
trang bị cho sinh viên hành trang để đón nhận những thử thách trong tương lai thông 
qua sự phối hợp giữa các đối tác, đội ngũ giảng viên và nhân viên để tìm kiếm những 
giải pháp cho thế giới thực. Trường tập trung vào những việc đang làm và làm sao để 
thực hiện tốt. Bạn sẽ tìm thấy một thông điệp được khắc vĩnh viễn trên một phiến đá 
trong khuôn viên trường UTC. Faciemus là tiếng Latin, có nghĩa là “Chúng tôi sẽ làm 
được”. Một cam kết được in đậm đã nhắc nhở chúng tôi trong mọi việc chúng tôi làm 
và nói với thế giới những điều có thể mong đợi được từ trường chúng tôi.

615 McCallie Ave
Dept. 1751

Chattanooga Tennessee 37403 

www.utc.edu/international/ StudyUSA.com    49



50  Study in the USA®    Vietnamese Edition

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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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 



52  Study in the USA®    Vietnamese Edition

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

Admissions Office
Language and Culture Center

University of Houston
116 Roy Cullen Building

Houston, TX 77204-3014 USA

http://lcc.uh.edu/

Học tập tại thành phố San Antonio nắng ấm
Chương trình UTSA ESL:
 -  Chuẩn bị cho chương trình Học thuật, TOEFL và Văn hóa
 -  20 giờ học một tuần trong 14 tuần - kỳ học mùa thu và mùa xuân
 -  28 giờ học một tuần trong 10 tuần - kỳ học mùa hè
 -  Giảng viên giàu kinh nghiệm với bằng Thạc Sỹ Giảng dạy tiếng Anh
 Nhập học có Điều kiện vào đại học cho sinh viên không có điểm TOEFL
 -  Sử dụng tất cả các tiện ích trong trường

Đại học Texas tại San Antonio cung cấp:
 -  Môi trường đại học thân thiện, phát triển và đổi mới
 -  Kí túc xá trong trường
 -  66 chương trình đại học, 51 chương trình thạc sỹ, 24 chương trình tiến sỹ
 -  29.000 sinh viên với 1.900 sinh viên quốc tế

University of Texas at San Antonio 
Chương trình tiếng Anh Dành cho Người Nước Ngoài

Văn phòng Khoa Tiếng Anh
Đại học Texas tại San Antonio

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

ĐT: (210) 458-7677

www.utsa.edu/esl
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University of Texas at San Antonio 
Chương trình tiếng Anh Dành cho Người Nước Ngoài

Văn phòng Khoa Tiếng Anh
Đại học Texas tại San Antonio

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

ĐT: (210) 458-7677
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Bilingual Education Institute 
Chương Trình Đào Tạo Tiếng Anh Song Ngữ tại BEI là nơi cung cấp môi trường học tập 
hướng tới từng cá nhân nhằm giúp sinh viên dễ dàng hòa nhập sinh hoạt và học tập tại 
Mỹ. Giáo trình mở rộng của chúng tôi có những chiến lược điều chỉnh theo văn hóa để 
sinh viên có thể học hỏi về phong tục, văn hóa và những giá trị trên nước Mỹ. Đội ngũ tư 
vấn học thuật cũng luôn sẵn sàng hướng dẫn và giúp đỡ bạn bắt đầu công việc học tập.
Chương trình của chúng tôi gồm có:
 • Học phí hợp lý
 • 9 cấp độ giảng dạy
 • Chuẩn hóa giọng đọc
 • Luyện thi TOEFL & IELTS
 • Các vấn đề và điểm chính trong ngành kỹ thuật STEM
 • Tiếng Anh thực tế trong môi trường làm việc
 • Gia sư miễn phí & các Hội thảo Giao lưu
Từ năm 1982, BEI có truyền thống trong việc giảng dạy tiếng Anh cho Cộng đồng người 
Việt tại Houston. Houston có cộng đồng người Việt lớn thứ 3 tại Mỹ, góp phần vào việc 
giúp Houston trở thành một trong những thành phố đa dạng văn hóa nhất nước Mỹ.
Để tìm hiểu thêm, hãy liên lạc với chúng tôi tại bei@bei.edu và gặp đại diện người Việt 
Nam trực tiếp tư vấn miễn phí cho bạn.

6060 Richmond Ave. STE 180
Houston, Texas 77057

713.789.4555
bei@bei.edu

http://www.bei.edu



Đại học Utah 
Đại học Utah (USU) cung cấp cơ hội học tập tại một trường lớn với 
cảm giác như một trường nhỏ
•	 với	hơn	170	chuyên	ngành	và	140	bằng	sau	đại	học
•	 gần	những	thành	phố	lớn	và	mất	nửa	ngày	đi	xe	đến	6	công	viên	quốc	gia
•	 sống	trong	một	cộng	đồng	AN	TOÀN

Viện Anh ngữ Chuyên sâu
•	 không	yêu	cầu	TOEFL	khi	xét	tuyển
•	 tín	chỉ	USU	cho	các	lớp	IELI
•	 giảm	học	phí	mùa	hè

Hãy	để	chúng	tôi	mang	tới	cho	bạn	chìa	khoá	mở	cửa	thế	giới	cơ	hội!	

0715 Old Main Hill
Logan, Utah 84322

+1.435.797.2081
ieli@aggiemail.usu.edu

ieli.usu.edu

UtahStateUniversity
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IGlobal University
Tầm nhìn mà trường Đại học IGlobal (IU) luôn hướng đến là việc phát triển nguồn 
nhân lực, đặc biệt là giúp đỡ những sinh viên thiệt thòi về mặt xã hội, điều kiện kinh 
tế và/hoặc khiếm khuyết về thể chất, luôn có những cơ hội học hỏi suốt đời, đạt tới sự 
phát triển trí tuệ, sự chuyên nghiệp, nhiệt huyết và phát huy tố chất lãnh đạo trong mỗi 
người. Trường luôn có các suất học bổng dựa trên thành tích học tập và học bổng hỗ 
trợ theo nhu cầu dành cho sinh viên Việt Nam.   

Đại học IGlobal tọa lạc tại Annandale, VA gần Washington D.C., thủ đô nước Mỹ. 
Trường đào tạo 5 chương trình chính:

• Chương trình Tiếng Anh
• Cử nhân Công nghệ Thông tin
• Thạc sỹ Công nghệ Thông tin
• Cử nhân Quản trị Kinh Doanh
• Thạc sỹ Quản trị Kinh Doanh

Chương trình MBA của trường khác biệt với nhiều trường khác khi sinh viên có 15 
môn học để lựa chọn. Để có thêm thông tin chi tiết về cách đăng kí, học phí và lệ 
phí, đời sống sinh viên, v.v. liên hệ văn phòng sinh viên quốc tế tại iso@igu.edu.

7700 Little River Turnpike
#600

Annandale, VA 22003
Tel: 703-941-2020

www.igu.edu
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Đại học Old Dominion
Trung tâm Tiếng Anh
Trung tâm Tiếng Anh (ELC) nằm trong khuôn viên chính của Đại học Old Dominion, 
một trường đại học nghiên cứu tiến sỹ hàng đầu tại Norfolk, VA. ELC toạ lạc ở vị trí 
thuận tiện chỉ cách Bãi biển Virginia vài phút đi xe và chỉ vài giờ đi xe đến các thành 
phố lớn như Washington, DC và thành phố New York.

5 lý do tại sao nên chọn ELC tại Đại học Old Dominion:
1. Các chương trình Anh ngữ Chuyên sâu từ sơ cấp đến nâng cao để sinh viên đạt 

được mục tiêu cá nhân, học thuật và chuyên môn.
2. Các chương trình được giảng dạy bởi giảng viên kinh nghiệm và trình độ với lớp 

học sĩ số nhỏ.
3. Nhập học có điều kiện đến các chương trình Cử nhân và một số chương trình Sau 

đại học.
4. Chương trình Chuyển tiếp Tiếng Anh Monarch (MET) cung cấp cơ hội trực tiếp 

cho sinh viên đáp ứng yêu cầu trình độ tiếng Anh cho hầu hết các chương trình học 
thuật tại Đại học Old Dominion mà không cần thi TOEFL hoặc IELTS.

5. Chương trình Đối tác Đàm thoại - Bạn được thực hành tiếng Anh với sinh viên Mỹ!

1108 Dragas Hall
Old Dominion University

Norfolk, Virginia 23529
 ELC@ODU.EDU
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Bellevue College
Văn Phòng Giáo Dục Quốc Tế và Sáng Kiến Toàn Cầu
Cao Đẳng Bellevue đón nhận hơn 1.200 sinh viên quốc tế đến từ hơn 70 quốc gia.

• Chương trình quốc tế đứng thứ 18 nước Mỹ trong số các trường cao đẳng cộng đồng
• Trường lớn thứ 3 ở Bang Washington
• Chuyển tiếp tới những trường đại học hàng đầu như Georgia Tech và Đại học 

Washington
• Chương trình ESL, cấp chứng chỉ, chuyển tiếp và chương trình cử nhân
• Hơn 70 câu lạc bộ sinh viên và các chương trình do sinh viên tổ chức
• Tuần lễ Giáo dục Quốc tế và vô số các hoạt động khác cho sinh viên quốc tế
• Các cơ hội việc làm trong trường và thực tập sinh
• Học bổng cho sinh viên đang học tại BC
• 15 phút lái xe từ Seattle và 2 giờ lái xe tới Canada

International Student  
Programs Office

3000 Landerholm Circle SE 
Bellevue Washington 98007-6484 

www.bellevuecollege.edu/oiegi/future-students/
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• Các cơ hội việc làm trong trường và thực tập sinh
• Học bổng cho sinh viên đang học tại BC
• 15 phút lái xe từ Seattle và 2 giờ lái xe tới Canada

International Student  
Programs Office

3000 Landerholm Circle SE 
Bellevue Washington 98007-6484 

www.bellevuecollege.edu/oiegi/future-students/ www.centralia.edu

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
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Seattle University
Đại học Seattle (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



Seattle University
Đại học Seattle (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

Shoreline Community College
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 StudyUSA.com    61
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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 

www.ip.wsu.edu • www.ialc.wsu.edu

WSU IALC and International 
Undergraduate Admission

E-mail: international@wsu.edu
Phone: 1-509-335-8117 

APPLY HERE: www.ip.wsu.edu



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 

www.ip.wsu.edu • www.ialc.wsu.edu

WSU IALC and International 
Undergraduate Admission

E-mail: international@wsu.edu
Phone: 1-509-335-8117 

APPLY HERE: www.ip.wsu.edu

INTO Marshall University
Lộ Trình Chuyển Tiếp INTO Marshall University 
Pathway và Chương Trình Tiếng Anh
Tiến bước đầu tiên tới thành công tại Marshall University, trường đại học đứng thứ 
17 trong số các trường đại học tốt nhất miền Nam theo U.S. News & World Report. 
Tận hưởng những quyền lợi và trải nghiệm trong khuôn viên một trường đại học kiểu 
Mỹ cùng với những lợi ích khác từ dịch vụ hỗ trợ thiết kế riêng cho bạn của INTO 
Marshall. Đội ngũ giáng viên và nhân viên tâm huyết của trường giúp đỡ sinh viên 
cả trong và ngoài lớp học, hỗ trợ trong các hoạt động như dạy kèm, tìm nhà, các hoạt 
động xã hội và hơn thế nữa.
Chương trình Pathway bậc Đại học và Sau Đại học là lộ trình lý tưởng đối với sinh 
viên quốc tế, những người cần bổ trợ thêm về tiếng Anh và kiến thức học thuật. 
Trường kết hợp  học ngôn ngữ tập trung, phát triển các kỹ năng học thuật và bài tập 
kiến thức trong các chương trình được thiết kế để giúp bạn chuyển tiếp thành công qua 
năm đầu tiên của chương trình lấy bằng đại học hoặc sau đại học tại Hoa Kỳ.
Các chương trình tiếng Anh của INTO Marshall cho phép bạn học tập cùng với những 
giảng viên hàng đầu, cũng như các sinh viên đến từ khắp nơi trên thế giới. Bạn cũng 
nhận được nhiều cơ hội bên ngoài khuôn khổ lớp học để khám phá văn hóa Mỹ và 
giao lưu với sinh viên bản xứ.

One John Marshall Drive
Huntington, West Virginia 25755 

Phone: +1 304.696.4686

www.intostudy.com/marshall StudyUSA.com    63
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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.

Lawrence University 
Đại học Lawrence là sự kết hợp của mô hình nhạc viện và trường đại học khoa học xã 
hội và tự nhiên.

• Trường đào tạo bậc đại học, có khu kí túc xá cho sinh viên. Trường thu hút 1.500 sinh 
viên đến từ khắp nơi trên nước Mỹ và hơn 50 quốc gia. Với 13% sinh viên quốc tế, 
Lawrence là một trong những trường đại học có không gian văn hóa quốc tế đa dạng 
nhất nước Mỹ.

• Tọa lạc tại trung tâm của Appleton, Wisconsin, cộng đồng 250.000 người nơi đây 
được xếp hạng là một trong những nơi an toàn nhất nước Mỹ.

• Phương tiện di chuyển tới khuôn viên thuận lợi khi chỉ cách Sân bay Quận Outagamie 
8 km.

• Sinh viên Lawrence thích thú với những cơ hội được làm chủ việc học của bản thân 
với những khóa học một-kèm-một, nghiên cứu được tài trợ ngay từ đầu, và tham gia 
hoạt động cộng đồng cả trong và ngoài nước.

• Để được xem xét nhập học, sinh viên quốc tế sẽ có lợi thế cạnh tranh nếu đóng trước 
ít nhất $20.000 Đô la Mỹ chi phí học tập.

• Học bổng và hỗ trợ tài chính theo nhu cầu dao động từ $5.000-$38.000 Đô la Mỹ mỗi 
năm. 

711 E. Boldt Way 
Appleton, WI 54911 

Phone: (920) 832-7000

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



Lawrence University 
Đại học Lawrence là sự kết hợp của mô hình nhạc viện và trường đại học khoa học xã 
hội và tự nhiên.

• Trường đào tạo bậc đại học, có khu kí túc xá cho sinh viên. Trường thu hút 1.500 sinh 
viên đến từ khắp nơi trên nước Mỹ và hơn 50 quốc gia. Với 13% sinh viên quốc tế, 
Lawrence là một trong những trường đại học có không gian văn hóa quốc tế đa dạng 
nhất nước Mỹ.

• Tọa lạc tại trung tâm của Appleton, Wisconsin, cộng đồng 250.000 người nơi đây 
được xếp hạng là một trong những nơi an toàn nhất nước Mỹ.

• Phương tiện di chuyển tới khuôn viên thuận lợi khi chỉ cách Sân bay Quận Outagamie 
8 km.

• Sinh viên Lawrence thích thú với những cơ hội được làm chủ việc học của bản thân 
với những khóa học một-kèm-một, nghiên cứu được tài trợ ngay từ đầu, và tham gia 
hoạt động cộng đồng cả trong và ngoài nước.

• Để được xem xét nhập học, sinh viên quốc tế sẽ có lợi thế cạnh tranh nếu đóng trước 
ít nhất $20.000 Đô la Mỹ chi phí học tập.

• Học bổng và hỗ trợ tài chính theo nhu cầu dao động từ $5.000-$38.000 Đô la Mỹ mỗi 
năm. 

711 E. Boldt Way 
Appleton, WI 54911 

Phone: (920) 832-7000

https://admissions.lawrence.edu/register/getstarted
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DU HỌC  
MỸ CÁNH  
CỬA THAY  
ĐỔI TƯƠNG LAI

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.

WHY STUDY IN THE USA
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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. Ken-
nedy, 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 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 

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.

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. 
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APPLYING FOR ADMISSION

Hầu hết các trường đều yêu cầu các 
loại tài liệu xin nhập học tương tự 

nhau từ phía sinh viên quốc tế - đơn 
đăng ký nhập học, chi phí, học bạ 
chính thức, bảng kê khai từ ngân 

hàng và bản sao hộ chiếu của sinh 
viên. Rất nhiều trường cũng đòi hỏi 
các bài luận từ ứng viên; điều quan 

trọng là sinh viên phải thể hiện được 
bản thân mình qua những bài viết đó 
(chứ không phải các thành tựu hoặc/ 
và một bản sơ yếu lí lịch chi tiết). Lời 
khuyên là bạn nên đưa bài viết của 
mình cho một người bản xứ đọc lại. 

—Mary Meulblok,  
Quản lý Dịch vụ Sinh viên Quốc tế tại  

Pierce College, Bang Washington. 

NỘP ĐƠN 
NHẬP HỌC

LỜI 
KHUYÊN
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Mỗi 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 
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 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 
viê
 Tín chỉ: Chỉ 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 đưa ra quyết định chọn trường. Hãy dùng liên kết “Re-
quest 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 



72  Study in the USA®    Vietnamese Edition

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 nghiên 
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:

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 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
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 
Tuyển 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 được 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 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 



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!

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. 

VIẾT MỘT BÀI LUẬN VĂN THẬT XUẤT SẮC
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H àng  năm, hơn mười ng-
hìn 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 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 
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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 

 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)

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.).

TIẾNG ANH CỦA BẠN NHƯ THẾ NÀO? TỰ ĐẶT CÁC
Câu Hỏi Đơn Giản Cho Chính Bạn …H àng  năm, hơn mười ng-

hìn 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 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 
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chương trình chuyển tiếp lên đại học hoặc cao đẳng tại Mỹ, và 
nhiều trường có địa 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. 

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

CÁCH CHỌN 
CHƯƠNG TRÌNH TỐT?

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 vở,…?
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? 
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chương trình chuyển tiếp lên đại học hoặc cao đẳng tại Mỹ, và 
nhiều trường có địa 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. 

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

CÁCH CHỌN 
CHƯƠNG TRÌNH TỐT?

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 vở,…?
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? 

SCHOOL, COLLEGE, AND UNIVERSITY?
Trường College và trường University khác nhau như thế nào? Tôi không 
hiểu rõ lắm vì  đất nước 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 “sau đại học”, nơi sinh viên 
được cấp các bằng cao cấp. Vì thế, trường đại học cấp cả bằng Cử nhân lẫn bằng sau 
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.

Hầu hết các “college”, hay trường đại học, là những trường học riêng biệt. Các 
trường này không nằm ở trong trường đại học bốn năm. Một số trường đại học dạng 
“college” là một phần của một trường đại học và nằm trong khuôn viên trường đại học. 
(Từ “campus”, hay khuôn viên Đại học, nói chung về tất cả các tòa nhà thuộc trường 
đại học và các khu vực chung quanh trường.) Một vài trường đại học dạng “college” 
cung cấp chương trình sau đại học cho một số môn học chọn lọc. Tuy nhiên, thường là 
các trường đại học bốn năm mới có các chương trình sau đại học. Vì vậy, người Mỹ dùng 
từ “university”, hay đại học bốn năm, chứ không phải là “college”, hay đại học, khi họ 
muốn nói đến các chương trình sau đại học. 

TRƯỜNG, TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÀ 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỆ 4 NĂM



C     họn 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 10 trường tốt 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 tốt nằm trong các 
danh sách xếp hạng này, có rất nhiều những trường tốt khác 
không được vào danh sách và điều quan trọng là bạn cần hiểu 
danh sách xếp hạng được thực hiện như thế nào.

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 bảng 
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 

WILL RANKINGS SHOW YOU  
THE “BEST” UNIVERSITIES?

BẢNG XẾP 
HẠNG  

CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC 
CÓ CHO BẠN DANH SÁCH 
NHỮNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

“TỐT NHẤT” TẠI MỸ?

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 tốt.

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 môi trường 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 xuất phát 
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 

MỘT TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHÔNG NHẤT THIẾT 
PHÙ HỢP VỚI BẠN CHỈ VÌ CÓ CÁI TÊN QUEN 
THUỘC HAY ĐƯỢC NHẮC ĐẾN VÀ XẾP HẠNG 

CAO. BẠN ĐỪNG NÊN ĐỒNG NHẤT CHẤT 
LƯỢNG GIÁO DỤC VỚI TIẾNG TĂM CỦA 

TRƯỜNG ĐÓ.

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. 
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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 tốt.

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 môi trường 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 xuất phát 
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 

MỘT TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHÔNG NHẤT THIẾT 
PHÙ HỢP VỚI BẠN CHỈ VÌ CÓ CÁI TÊN QUEN 
THUỘC HAY ĐƯỢC NHẮC ĐẾN VÀ XẾP HẠNG 

CAO. BẠN ĐỪNG NÊN ĐỒNG NHẤT CHẤT 
LƯỢNG GIÁO DỤC VỚI TIẾNG TĂM CỦA 

TRƯỜNG ĐÓ.

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. 
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UNDERSTANDING THE AMERICAN 
EDUCATION SYSTEM

Hệ 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 

TÌM HIỂU 
HỆ THỐNG 

GIÁO 
DỤC HOA KỲ
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LỜI KHUYÊN 
CỦA SINH 

VIÊN

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 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 semester 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, 

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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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 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 semester 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, 

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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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 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 Cao đẳng Associate of Arts (AA) sau đó chuyển tiếp 
lên trường đại học hoặc cao đẳng hệ bốn 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 examination). 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 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 

   
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 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 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.

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. 

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. 
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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 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.

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. 

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. 
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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!

LÊN KẾ HOẠCH &   
ĐÓNG GÓI TƯ TRANG

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

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

ĐỒ DÙNG  
ĐIỆN TỬ

+ Phích cắm chuyển 
đổi điện/Adapters

+ Máy tính
+ Thẻ nhớ USB

+ Máy ảnh
 + Kim từ điển

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

giường
+ Gối

CÁC GI Y 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

QUẦN ÁO
+ Giầy dép (dùng 

hàng ngày, thể thao 
và một đôi lịch sự)

  + Quần bò/Quần âu/
Quần soóc

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

+ Đồ ngủ
+ Tất & đồ lót
+ Quần áo tắm

+ Áo khoác

PLANNING  and PACKING
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 THỤC
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 as-
sociate, 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 Cao đẳng chuyển tiếp AA (Associate of Arts) 
hoặc AS (Associate of Science). Bằng không chuyển tiếp được 
là bằng Cao đẳng Khoa học Ứng dụng (AAS - Associate of 
Applied Science) 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, 
nên có thể hoàn thành lấy bằng cử nhân trong vòng hai năm 
tiếp theo hoặc hơn. 
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. 

CÁC HÌNH THỨC GIÁO 
DỤC BẬC CAO TẠI MỸ

NĂM THỨ NHẤT
Jane bắt đầu  
học tập tại 
Trường Cao 

Đẳng Highline

NĂM THỨ HAI
Jane học rất nhiều 

khóahọc chuẩn bị cho 
chương trình đại học 
và lấy bằng chuyển 
tiếp (AA) từ Trường 

Cao Đẳng Cộng Đồng 
Highline. Cô ấy đã sẵn 
sàng chuyển tiếp lên 

đại học!

NĂM THỨ BA
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.

NĂM THỨ TƯ
Jane tốt nghiệp!
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của bạn!
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PRE-MBA PROGRAMS

C hương trình MBA tại Mỹ luôn được đánh giá cao trong môi trường kinh doanh quốc tế hiện 
nay. Chiến lược và công nghệ của các doanh nghiệp hàng đầu của Mỹ luôn có sức ảnh hưởng lớn 

tới kinh tế toàn cầu. Quyết định có được tấm bằng MBA tại Mỹ là bước đi đầu tiên sáng suốt trong 
trong con đường phát triển sự nghiệp của bạn. Với tấm bằng MBA, bạn sẽ có những cơ hội nghề 
nghiệp mới và dễ dàng tiếp cận tới những vị trí công việc và mức lương cao hơn.

Tuy nhiên, phần lớn các nhà tuyển dụng đều đồng ý chỉ có một tấm bằng MBA đơn thuần thôi 
là chưa đủ; họ còn xem xét cả những kinh nghiệm trước đây và tiềm năng của bạn khi đưa ra quyết 
định tuyển dụng. Do đó, nếu bạn khao khát có được một sự nghiệp lớn trong thế giới kinh doanh 
cạnh tranh khốc liệt, bạn nên tận dụng lợi thế của tấm bằng MBA.

Chương trình dự bị MBA là một con đường tuyệt vời trên lộ trình tiến tới thành công tại 
chương trình MBA. Đầu tiên, bạn có thể nâng cao được tiếng Anh và các điểm thi chuẩn hóa 
TOEFL và GMAT. Quan trọng hơn cả, bạn có thể nâng cao cả kĩ năng kinh doanh, học thuật và văn 
hóa - những giá trị được tích lũy trong tấm bằng MBA. Chương trình dự bị MBA sẽ giúp bạn xây 
dựng các kĩ năng hiệu quả khi đưa vào giảng dạy những kiến thức chính xác và hiện hành nhất. 

Susquehanna 
University
Đại học Susquehanna là 
một trường đại học khoa 
học xã hội và tự nhiên (lib-
eral arts) hàng đầu tọa lạc 

tại trung tâm Pennsylvania, là một trong 
số ít các trường trên thế giới có chương 
trình giảng dạy kinh doanh bậc đại học 
được AACSB kiểm định. Trường kinh do-
anh Sigmund Weis trực thuộc Đại học 
Susquehanna luôn duy trì đội ngũ giảng 
viên có trình độ cao, chương trình đào tạo 
nghiêm ngặt, tiến hành quy trình đánh giá 
và cải tiến liên tục.

Sinh viên có thể học được từ giảng 
viên những kinh nghiệm thực tế trong lớp 
học từ những cuộc thi lập kế hoạch kinh 
doanh, phòng thực hành đầu tư chứng 
khoán được trang bị hệ thống quan sát 

CHƯƠNG TRÌNH
DỰ BỊ MBA

giao dịch tài chính Bloomberg, và thăm 
quan các doanh nghiệp và các tổ chức phi 
lợi nhuận ở Thành phố New York, Philadel-
phia và Washington, DC.

Hệ thống máy tính kết nối Bloom-
berg giúp sinh viên có thêm những kinh 
nghiệm với các công cụ thực tế mà hầu 
hết sinh viên kinh tế bậc đại học của các 
trường đại học khác không được tiếp xúc. 
Trải nghiệm này giúp sinh viên tốt nghiệp 
tại Susquehanna có lợi thế hơn khi cạnh 
tranh để có được công việc đầu tiên khi rời 
mái trường đại học.

Ngoài ra, 90% sinh viên Susquehanna 
đều có được kinh nghiệm chuyên môn, 
chẳng hạn như thực tập hoặc nghiên cứu, 
ngay trong quá trình đi học .Với 18.000 
thành viên của Susquehanna, cùng mạng 
lưới cựu sinh viên toàn cầu đều cung cấp 
rất nhiều những cơ hội chuyên ngành này 
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BỐN KHÍA CẠNH  
KHIẾN CHƯƠNG TRÌNH 

DỰ BỊ MBA TRỞ NÊN 
KHÁC BIỆT

1/ THỜI LƯỢNG KHÓA HỌC
Tùy từng trường và giáo 
trình học, thời lượng 
giảng dạy thường dao 
động từ vài tuần đến 
một năm.

2/ CHƯƠNG TRÌNH HỌC
Một vài chương trình 
tập trung vào giảng dạy 
GMAT và TOEFL. Những 
chương trình khác lại 
thường tập trung vào 
phát triển các kĩ năng 
thuyết trình, viết luận, 
giao tiếp, kinh doanh và 
văn hóa.

3/  DỊCH VỤ
Mỗi chương trình khác 
nhau lại cung cấp các 
loại hình dịch vụ khác 
nhau. Các dịch vụ có thể 
bao gồm tư vấn, chọn 
trường, và hỗ trợ nhà ở. 
Khi nghiên cứu về các 
chương trình học, bạn 
nên tìm hiểu các loại 
dịch vụ mà mỗi trường 
cung cấp.

4/  CÔNG NGHỆ
Có kiến thức chuyên 
sâu trong lĩnh vực công 
nghệ, đặc biệt là chương 
trình phần mềm mới 
nhất, là một phần tất 
yếu trong môi trường 
kinh doanh hiện đại. 
Nhiều chương trình dự bị 
MBA có phòng máy tính 
và các khóa học có thể 
phục vụ nhu cầu phát 
triển kĩ năng công nghệ 
của sinh viên.

cho sinh viên. Trên thực tế, cựu sinh viên của trường từ 
các công ty danh tiếng quốc tế thường xuyên về thăm 
trường, đánh giá sinh viên qua các bài thuyết trình, phát 
biểu như một khách mời, tìm kiếm thực tập sinh và những 
nhân viên tương lai.

Được học theo chương trình giảng dạy tại Susque-
hanna và trải qua sự kết hợp của các dự án thực tế và các 
kì thực tập, sinh viên có thể bắt đầu sự nghiệp của mình 
ngay sau khi tốt nghiệp hoặc tiếp tục theo đuổi chương 
trình MBA. Sinh viên tại Trường Kinh Doanh Sigmund Weis 
sẽ có kinh nghiệm lãnh đạo, kỹ năng giao tiếp hiệu quả và 
cơ hội làm việc theo nhóm - tất cả những phẩm chất cần 
thiết cho một trường học MBA.

Bellevue College 
Sinh viên trường Cao đẳng Bellevue gần 
Seattle có thể bắt đầu theo đuổi tấm bằng 
MBA ngay trong 2 năm đầu tiên học cao 
đẳng. Khi ghi danh vào một chương trình 
MBA liên kết tại Cao đẳng Bellevue và Đại 

học Đông Washington (Eastern Washington University), 
sinh viên tham gia vào các lớp dự bị MBA của Cao đẳng 
Bellevue trong vòng 2 năm, sau đó hoàn thành 2 năm 
cuối chương trình Cử nhân Kinh doanh của Đại học Đông 
Washington với các lớp học được tổ chức ngay tại khuôn 
viên trường Cao đẳng Bellevue.

Marquette University
Tại Đại học Marquette, Wisconsin, sinh 
viên học chương trình đại học chuyên 
ngành tài chính đủ tiêu chuẩn có thể được 
đầu tư trực tiếp khi làm việc với các quỹ 
góp vốn thực tế. Vì chương trình Quản lý 

Đầu tư Ứng dụng (AIM) nhấn mạnh các giá trị đạo đức 
bên cạnh những thành công thực tiễn, đây là một trong 
số ít những chương trình của Hoa Kỳ được tổ chức uy tín 
The Bill & Melinda Gates Foundation lựa chọn để tuyển các 
nhà quản lý quỹ.

Sinh viên chương trình AIM tham gia các khóa học 
về kiến thức tài chính cơ bản được thể hiện trong bài thi 
Phân tích Tài chính Cấp độ I trong năm thứ 3 học tại Mar-
quette – chuẩn bị cho làm bài kiểm tra khi tốt nghiệp. Sau 
đó sinh viên có thể dành một mùa hè làm việc cho các tổ 
chức tài chính đa quốc gia nhằm phát triển các kỹ năng 
của bản thân trong các tình huống thực tiễn.

Khi sinh viên quay lại học năm thứ 4 (năm cuối) – 
ngoài việc tham gia nhiều lớp học tài chính hơn, họ còn 
quản lý một bộ danh mục hồ sơ bất động sản. Họ đầu 
tư tiền vào trái phiếu toàn cầu và chứng khoán vốn. Một 
phần hoạt động trên lớp là đánh giá hoạt động đầu tư của 
họ và chuẩn bị một bản báo cáo cuối cùng.
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TOEFL và GMAT. Quan trọng hơn cả, bạn có thể nâng cao cả kĩ năng kinh doanh, học thuật và văn 
hóa - những giá trị được tích lũy trong tấm bằng MBA. Chương trình dự bị MBA sẽ giúp bạn xây 
dựng các kĩ năng hiệu quả khi đưa vào giảng dạy những kiến thức chính xác và hiện hành nhất. 

Susquehanna 
University
Đại học Susquehanna là 
một trường đại học khoa 
học xã hội và tự nhiên (lib-
eral arts) hàng đầu tọa lạc 

tại trung tâm Pennsylvania, là một trong 
số ít các trường trên thế giới có chương 
trình giảng dạy kinh doanh bậc đại học 
được AACSB kiểm định. Trường kinh do-
anh Sigmund Weis trực thuộc Đại học 
Susquehanna luôn duy trì đội ngũ giảng 
viên có trình độ cao, chương trình đào tạo 
nghiêm ngặt, tiến hành quy trình đánh giá 
và cải tiến liên tục.

Sinh viên có thể học được từ giảng 
viên những kinh nghiệm thực tế trong lớp 
học từ những cuộc thi lập kế hoạch kinh 
doanh, phòng thực hành đầu tư chứng 
khoán được trang bị hệ thống quan sát 

CHƯƠNG TRÌNH
DỰ BỊ MBA

giao dịch tài chính Bloomberg, và thăm 
quan các doanh nghiệp và các tổ chức phi 
lợi nhuận ở Thành phố New York, Philadel-
phia và Washington, DC.

Hệ thống máy tính kết nối Bloom-
berg giúp sinh viên có thêm những kinh 
nghiệm với các công cụ thực tế mà hầu 
hết sinh viên kinh tế bậc đại học của các 
trường đại học khác không được tiếp xúc. 
Trải nghiệm này giúp sinh viên tốt nghiệp 
tại Susquehanna có lợi thế hơn khi cạnh 
tranh để có được công việc đầu tiên khi rời 
mái trường đại học.

Ngoài ra, 90% sinh viên Susquehanna 
đều có được kinh nghiệm chuyên môn, 
chẳng hạn như thực tập hoặc nghiên cứu, 
ngay trong quá trình đi học .Với 18.000 
thành viên của Susquehanna, cùng mạng 
lưới cựu sinh viên toàn cầu đều cung cấp 
rất nhiều những cơ hội chuyên ngành này 
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BỐN KHÍA CẠNH  
KHIẾN CHƯƠNG TRÌNH 

DỰ BỊ MBA TRỞ NÊN 
KHÁC BIỆT

1/ THỜI LƯỢNG KHÓA HỌC
Tùy từng trường và giáo 
trình học, thời lượng 
giảng dạy thường dao 
động từ vài tuần đến 
một năm.

2/ CHƯƠNG TRÌNH HỌC
Một vài chương trình 
tập trung vào giảng dạy 
GMAT và TOEFL. Những 
chương trình khác lại 
thường tập trung vào 
phát triển các kĩ năng 
thuyết trình, viết luận, 
giao tiếp, kinh doanh và 
văn hóa.

3/  DỊCH VỤ
Mỗi chương trình khác 
nhau lại cung cấp các 
loại hình dịch vụ khác 
nhau. Các dịch vụ có thể 
bao gồm tư vấn, chọn 
trường, và hỗ trợ nhà ở. 
Khi nghiên cứu về các 
chương trình học, bạn 
nên tìm hiểu các loại 
dịch vụ mà mỗi trường 
cung cấp.

4/  CÔNG NGHỆ
Có kiến thức chuyên 
sâu trong lĩnh vực công 
nghệ, đặc biệt là chương 
trình phần mềm mới 
nhất, là một phần tất 
yếu trong môi trường 
kinh doanh hiện đại. 
Nhiều chương trình dự bị 
MBA có phòng máy tính 
và các khóa học có thể 
phục vụ nhu cầu phát 
triển kĩ năng công nghệ 
của sinh viên.

cho sinh viên. Trên thực tế, cựu sinh viên của trường từ 
các công ty danh tiếng quốc tế thường xuyên về thăm 
trường, đánh giá sinh viên qua các bài thuyết trình, phát 
biểu như một khách mời, tìm kiếm thực tập sinh và những 
nhân viên tương lai.

Được học theo chương trình giảng dạy tại Susque-
hanna và trải qua sự kết hợp của các dự án thực tế và các 
kì thực tập, sinh viên có thể bắt đầu sự nghiệp của mình 
ngay sau khi tốt nghiệp hoặc tiếp tục theo đuổi chương 
trình MBA. Sinh viên tại Trường Kinh Doanh Sigmund Weis 
sẽ có kinh nghiệm lãnh đạo, kỹ năng giao tiếp hiệu quả và 
cơ hội làm việc theo nhóm - tất cả những phẩm chất cần 
thiết cho một trường học MBA.

Bellevue College 
Sinh viên trường Cao đẳng Bellevue gần 
Seattle có thể bắt đầu theo đuổi tấm bằng 
MBA ngay trong 2 năm đầu tiên học cao 
đẳng. Khi ghi danh vào một chương trình 
MBA liên kết tại Cao đẳng Bellevue và Đại 

học Đông Washington (Eastern Washington University), 
sinh viên tham gia vào các lớp dự bị MBA của Cao đẳng 
Bellevue trong vòng 2 năm, sau đó hoàn thành 2 năm 
cuối chương trình Cử nhân Kinh doanh của Đại học Đông 
Washington với các lớp học được tổ chức ngay tại khuôn 
viên trường Cao đẳng Bellevue.

Marquette University
Tại Đại học Marquette, Wisconsin, sinh 
viên học chương trình đại học chuyên 
ngành tài chính đủ tiêu chuẩn có thể được 
đầu tư trực tiếp khi làm việc với các quỹ 
góp vốn thực tế. Vì chương trình Quản lý 

Đầu tư Ứng dụng (AIM) nhấn mạnh các giá trị đạo đức 
bên cạnh những thành công thực tiễn, đây là một trong 
số ít những chương trình của Hoa Kỳ được tổ chức uy tín 
The Bill & Melinda Gates Foundation lựa chọn để tuyển các 
nhà quản lý quỹ.

Sinh viên chương trình AIM tham gia các khóa học 
về kiến thức tài chính cơ bản được thể hiện trong bài thi 
Phân tích Tài chính Cấp độ I trong năm thứ 3 học tại Mar-
quette – chuẩn bị cho làm bài kiểm tra khi tốt nghiệp. Sau 
đó sinh viên có thể dành một mùa hè làm việc cho các tổ 
chức tài chính đa quốc gia nhằm phát triển các kỹ năng 
của bản thân trong các tình huống thực tiễn.

Khi sinh viên quay lại học năm thứ 4 (năm cuối) – 
ngoài việc tham gia nhiều lớp học tài chính hơn, họ còn 
quản lý một bộ danh mục hồ sơ bất động sản. Họ đầu 
tư tiền vào trái phiếu toàn cầu và chứng khoán vốn. Một 
phần hoạt động trên lớp là đánh giá hoạt động đầu tư của 
họ và chuẩn bị một bản báo cáo cuối cùng.
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BÀI THI CHUẨN HÓA
IELTS

Bạn có muốn  
học tập tại  
Mỹ? Bạn có  
thể với IELTS!
IELTS - Hệ Thống Kiểm 
Tra Anh Ngữ Quốc Tế là 
một trong những bài thi 
kiểm tra năng lực Anh 
ngữ phổ biến nhất thế giới 
phục vụ cho đối tượng 
muốn đi học đại học, cao 
đẳng và nhu cầu xuất nhập 
cảnh toàn cầu. Mỗi năm 
có hàng trăm ngàn sinh 
viên trên phạm vi nước 
Mỹ đăng ký thi IELTS với 
mục đích đăng ký học tại 

Bài Kiểm Tra Bài thi IELTS kiểm tra năng lực tiếng Anh
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các trường cao đẳng và đại 
học Hoa Kỳ

IELTS mở cánh cửa 
cho nền giáo dục quốc tế 
và làm việc tại nước ngoài. 
Kết quả bài thi IELTS được 
công nhận bởi hơn 9.000 tổ 
chức khắp thế giới, bao gồm 
các trường đại học, các nhà 
tuyển dụng, bộ phận quản 
lý xuất nhập cảnh và các cơ 
quan chức năng.

Năm ngoái, hơn 2,7 
triệu bài thi IELTS được 
tiến hành trên hơn 140 
quốc gia. Tra cứu địa điểm 
thi IELTS tại www.takei-
elts.org

IELTS cung cấp: 
  Phổ biến toàn thế giới 
với hơn 1.100 địa điểm 
thi tại hơn 140 quốc gia

  Mỗi tháng 4 đợt thi 
  Mỗi bài thi chưa đến 3 
giờ đồng hồ

  Kết quả được gửi đến 
5 tổ chức hoặc trường 
miễn phí

  Lựa chọn để ứng tuyển 
vào hơn 3.000 chương 
trình và trường tại Mỹ, 
bao gồm cả hệ thống 
trường Ivy League

  IELTS Học thuật được 
thiết kế cho thí sinh 
muốn học tập tại bậc 
đại học và sau đại học và 
những ai muốn tìm kiếm 
một bài đánh giá khả 
năng chuyên nghiệp. Bài 
thi bao gồm bài thi nói 
trực tiếp với giám khảo 

IELTS đã được cấp chứng nhận - bài thi cũng y như một 
cuộc hội thoại đời thường mà bạn phải giao tiếp với giáo 
viên ở ngôi trường mà bạn chọn. 

Tôi có thể làm gì bây giờ ?
Quan trọng nhất là bạn cần lên kế hoạch: bạn sẽ cần nghĩ về 
thời điểm bạn sẽ thi IELTS, và sau đó đưa ra quyết định cần 
chuẩn bị những gì cần thiết. Chúng tôi khuyên bạn nên học 
các khóa học tiếng Anh cho mọi trình độ để có thể giúp bạn 
nâng cao trình độ Anh ngữ nhiều nhất có thể. Nhưng mọi bài 
thi tiếng Anh đều có dạng chuẩn hóa do đó bạn nên thường 
xuyên xem lại cấu trúc bài thi, thời gian cho mỗi phần thi, và 
luyện tập nhiều nhất có thể, kèm thêm các khóa học chuẩn bị 
cho kì thi IELTS.

Hội đồng Anh, đồng sở hữu IELTS, có thể giúp bạn 
chuẩn bị những tài liệu cần thiết tại http://takeielts.org/
prepare 

  MIỄN PHÍ! Bài luyện tập, giúp bạn đánh giá năng lực 
tiếng Anh, và quyết định bạn nên học bao nhiêu nữa 

   MIỄN PHÍ! Các hoạt động luyện tập với video và bài  
nghe

   Thông tin về sách luyện tập và các tài liệu học tập khác
   Các mẹo và ý tưởng để giúp đỡ bạn trong ngày thi
Truy cập http: takeielts.org/usa ngay bây giờ và lên kế 

hoạch cho tương lai!

Chìa khóa lên kế hoạch học tập tại Mỹ
Từ khoảnh khắc bạn quyết định đi học tại Mỹ, bạn sẽ phải đối 
mặt với vô số các sự lựa chọn. Đầu tiên, dành thời gian để tự 
hỏi bản thân những câu hỏi chính dưới đây. Dưới đây là một 
danh mục kiểm tra đơn giản từng bước một để có thể giúp 
bạn lên kế hoạch cho hành trình cá nhân.

ĐIỀU GÌ?
Bạn muốn được học gì ? Bạn đã khi nào cân nhắc về các lựa 
chọn, như là khoa học xã hội và nhân văn, khoa học, kinh do-
anh, kĩ thuật, hoặc một ngành thương mại hoặc kỹ thuật cụ 
thể nào đó? Xác định được chuyên ngành hoặc lĩnh vực học 
tập là một cách tốt để bắt đầu tìm kiếm trường tiềm năng.

Ở ĐÂU?
Bạn đã từng cân nhắc về vị trí trường học và đặc điểm của khu 
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vực đó? Bạn mong đợi gì từ 
sự lựa chọn trường?

QUY MÔ?
Môi trường học tập bạn yêu 
thích là gì? Bạn có thích 
một ngôi trường với 10.000 
sinh viên, đôi khi là trên 
một khuôn viên đơn? Hay 
bạn có thỏa mãn với một 
ngôi trường nhỏ hơn với số 
lượng sinh viên ít hơn 1.000 
người? Hãy lựa chọn môi 
trường học nào khiến bạn 
cảm thấy thoải mái nhất.

CHI PHÍ?
Tổng chi phí hàng năm để 
có thể học tập tại một ngôi 
trường phù hợp? Bạn có cân 
nhắc về tất cả chi phí, bao 
gồm học phí, chi phí ăn ở, 
chi phí sinh hoạt, sách vở, 
và các chi phí cá nhân khác? 
Bạn có cần hỗ trợ tài chính 
để học tại Mỹ và, nếu vậy, 
bạn có cân nhắc về trường 
học có học bổng hoặc hỗ 
trợ tài chính cho sinh viên 
quốc tế?

Nhớ rằng mặc dù lựa 
chọn có thể khó khăn, 
nhưng bằng cách cân nhắc 
các yếu tố cẩn thận bạn sẽ có 
thể đưa ra một quyết định 
có ảnh hưởng tích cực tới 
những năm tháng tiếp theo 
cuộc đời bạn. 

 
Được viết bởi 

    
British Council is a proud co-owner of IELTS.

Không như những bài kiểm tra tuyển sinh đại học hoặc 
cao đẳng khác, thí sinh tham gia bài thi IELTS được 
phỏng vấn riêng bởi một ngưởi chấm thi đã được đào 
tạo để khiến bạn cảm thấy thoải mái. Dưới đây là một 
vài mẹo giúp bạn thành công trong bài thi Kỹ năng Nói 
IELTS.

1/ Tránh những cách trả lời ngắn như Có / Không, thay 
vào đó hãy mở rộng câu trả lời 

2/ Diễn đạt tự tin và rõ ràng. Điều này sẽ giúp cho 
phần trả lời của bạn dễ hiểu hơn và toàn diện

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 và sẽ rất khó để diễn đạt một cách tự 
nhiên và trôi chảy

5/ Phát âm là một trong những tiêu chí đánh giá. 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?

CẤU TRÚC  
BÀI THI 
IELTS

NGHE
4 Phầns
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

BÀI THI NÓI IELTS: 
MẸO ĐỂ THÀNH CÔNG!
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BÀI THI 

TOEFL®
Đ ược sáng lập bởi Viện 

Khảo thí Giáo dục 
Hoa Kỳ - ETS, bài thi 

TOEFL® cho bạn một công 
cụ hiệu quả nhất để đánh 
giá khả năng hiểu và sử dụng 
tiếng Anh với các kĩ năng 
đọc, viết, nghe và nói.

Là ngôn ngữ phổ thông 
trong các lĩnh vực kinh do-
anh, công nghệ, khoa học 
và giáo dục toàn cầu, tiếng 
Anh có thể mở mọi cánh 
cửa cho những nhà thương 
thuyết tài ba. Được sử dụng 
tại hơn 100 quốc gia, hiện 
tại số người dùng tiếng Anh 
không phải tiếng mẹ đẻ 

Bài Kiểm Tra Bài thi TOEFL kiểm tra kỹ năng tiếng Anh để nhập học vào các 
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đang áp đảo số lượng người 
bản ngữ với con số ước 
chừng khoảng một tỉ học 
viên đang học tiếng Anh ở 
mọi thời điểm.

Vai trò của tiếng Anh 
ngày càng được mở rộng đã 
làm tăng nhu cầu học tập tại 
các nước nói tiếng Anh hoặc 
học thêm các chương trình 
dạy bằng tiếng Anh trên 
khắp thế giới. Do đó khi số 
lượng người sử dụng tiếng 
Anh tiếp tục phát triển, sinh 
viên càng phải thể hiện khả 
năng ngôn ngữ của mình 
trong bốn kĩ năng: đọc, viết, 
nghe và nói.

Khi các nhà tuyển dụng 
tương lai đưa ra quyết định 
chọn một ứng viên, việc học 
tập tại nước ngoài hoặc học 
thêm một khóa tiếng Anh 
có thể làm cho ứng viên đó 
nổi bật hơn. Tạo nên viễn 
cảnh quốc tế hóa là một 
điều vô giá và làm cho mỗi 
học sinh đều trở nên sáng 
giá, giúp các em trưởng 
thành và mở rộng mạng 
lưới kết nối bạn bè đồng 
trang lứa. Một nghiên cứu 
đã chỉ ra rằng 97% sinh viên 
học tập tại nước ngoài đã 
tìm được một công việc chỉ 
trong 12 tháng sau khi tốt 
nghiệp, so với chỉ khoảng 
49% tổng sinh viên tốt 
nghiệp đại học.

Nhưng trước khi sinh 
viên có thể bắt đầu điền đơn 
ghi danh nhập học và đóng 

gói đồ đạc đi du học, điều quan trọng là các em cần thể hiện 
rằng mình có đủ vốn ngôn ngữ để có thể giao tiếp được trong 
một lớp học bằng tiếng Anh. Đây là lí do vì sao sinh viên cần 
chọn một công cụ thích hợp đánh giá trình độ Anh ngữ.

Bài thi TOEFL® đánh giá trình độ Anh ngữ của người sử 
dụng tiếng Anh như là ngôn ngữ thứ hai, có thể hiểu và sử 
dụng nó khi đọc, viết, nghe và nói trong một lớp học đại học. 
Nếu bạn muốn tham gia một khóa học hoặc học tập tại một 
trường đại học nói tiếng Anh, bài thi TOEFL có thể đưa bạn 
tới hơn 9.000 trường đại học, trung tâm và các tổ chức của 
hơn 130 quốc gia, bao gồm Mỹ, Anh và Canada.

Được sáng lập bởi ETS, bài thi TOEFL đã có hàng chục 
năm kinh nghiệm, luôn có những đổi mới và nghiên cứu 
mới nhất cho những bài thi được công nhận, tin cậy và công 
bằng, phục vụ cho những mục tiêu học tập khác nhau. Sinh 
viên cũng dễ dàng tiếp cận nhiều tài liệu chính thức chuẩn bị 
cho thi cử và giúp sinh viên hành trang sẵn sàng để có thể đạt 
được thành công. 

Sinh viên có thể làm tất cả và học ở bất cứ đâu với bài thi 
TOEFL. Tìm hiểu thêm về bài thi TOEFL, truy cập http://
www.toeflgoanywhere.org/. 

PHẦN    THANG
THI  SỐ CÂU HỎI THỜI GIAN 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 câu hỏi mỗi đoạn
  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

* Nguồn: Khảo sát 263 nhân viên tuyển sinh các trường đại học Mỹ, trong số đó 212 trường 
chấp nhận điểm thi cả TOEFL® và IELTS™, và 152 đưa ra sự lựa chọn.  Bản quyền © 2016 
của Educational Testing Service. Đây là quảng cáo. Đã đăng ký bản quyền. ETS, the ETS 
logo, TOEFL and TOEFL IBT đã được đăng ký bản quyền thương hiệu của Educational 
Testing Service (ETS). Tất cả các nhãn hiệu khác là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. 

trường đại học 
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Tại sao lựa chọn TOEFL iBT?

HỘ CHIẾU DU HỌC 
KHẮP NĂM CHÂU      
TOEFL iBT là một trong những bài thi đánh 
giá năng lực sử dụng tiếng Anh phổ biến nhất 
trên thế giới. TOEFL iBT giúp bạn vươn đến 
mục tiêu của mình dễ dàng hơn!

9.000+
Được chấp nhận rộng rãi hơn

Tổ chức tại hơn 130  quốc gia chấp nhận điểm 
TOEFL iBT, trong đó có các trường đại học  hàng 
đầu tại Mỹ, Anh, Úc, Canada và Đức. 

90%
Cơ hội lớn hơn

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

 

Bản quyền © 2016 bởi Viện Khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ. Bản quyền tác giả đã được đăng kí bảo 
hộ. ETS, logo ETS, TOEFL và TOEFL iBT đều đã được đăng kí thương hiệu của Viện Khảo thí 
Giáo dục Hoa kỳ (ETS). 33644

CƠ HỘI HẤP DẪN
Nhận ngay 5 bài luyện thi TOEFL iBT®!

Truy cập ets.org/toefl/studyusaoffer để biết thêm chi tiết
Số lượng có hạn

BƯỚC 1/ Học cách làm tốt 
bài thi TOEFL iBT®

Bằng cách đạt điểm cao trong bài thi 
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. Bạn 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 thi  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.
toeflgoanywhere.org/toefl-practice

BƯỚC 3/ Luyện tập các kỹ 
năng còn yếu

Làm theo các gợi ý thực hành kỹ năng 

Một số lời 
khuyên trong 

việc học 
TOEFL iBT®

cụ thể 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. www.toeflgoanywhere.org/
toefl-advice-from-other-students
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Bài Kiểm Tra

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. 

(Graduate Management Admission Test®)
GMAT®

GMAT là bài thi dành cho sinh viên có nhu cầu nộp hồ sơ nhập 

GMAT® là gì?
Bài thi GMAT® (Graduate Management Admission 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 

Dịch vụ qua điện thoại hoạt 
động từ Thứ Hai đến Thứ 
Sáu theo số điện thoại và giờ 
giấc như sau: 
Email: GMATCandidate-
ServicesAmericas@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: GMATCandidate-
ServicesAPAC@pearson.
com
Số điện thoại: +852-
3077-4926, 9:00 sáng to 
6:00 tối, AEST
Ấn Độ: +91 120-439-7830, 
9:00 sáng to 6:00 tối theo 
múi giờ chuẩn Ấn Độ (In-
dian 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 (Quantita-
tive), Đọc hiểu (Verbal), Viết Phân tích Analytical 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 

học các chương trình kinh doanh
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Dịch vụ qua điện thoại hoạt 
động từ Thứ Hai đến Thứ 
Sáu theo số điện thoại và giờ 
giấc như sau: 
Email: GMATCandidate-
ServicesAmericas@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: GMATCandidate-
ServicesAPAC@pearson.
com
Số điện thoại: +852-
3077-4926, 9:00 sáng to 
6:00 tối, AEST
Ấn Độ: +91 120-439-7830, 
9:00 sáng to 6:00 tối theo 
múi giờ chuẩn Ấn Độ (In-
dian 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 (Quantita-
tive), Đọc hiểu (Verbal), Viết Phân tích Analytical 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 

học các chương trình kinh doanh
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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 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 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 Admission Coun-
cil - 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 GMAT-
Prep® 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). Ví 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 (mba.com/store), bao gồm: Tài 
liệu Luyện thi GMAT® Chính thức, 2016; Tài liệu Luyện thi 
GMAT® Chính thức môn Định lượng, 2016; Tài liệu Luyện 
thi GMAT® Chính thức môn Đọc hiểu, 2016; 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 

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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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 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 Admission Coun-
cil - 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 GMAT-
Prep® 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). Ví 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 (mba.com/store), bao gồm: Tài 
liệu Luyện thi GMAT® Chính thức, 2016; Tài liệu Luyện thi 
GMAT® Chính thức môn Định lượng, 2016; Tài liệu Luyện 
thi GMAT® Chính thức môn Đọc hiểu, 2016; 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 
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TRONG TRƯỜNG LỚP 
VÀ XUYÊN SUỐT SỰ 
NGHIỆP CỦA BẠN
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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.

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®. © 2016 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



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.

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.

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®. © 2016 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



XIN  
VISA  

DU HỌC 
MỸ: 

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.  

DỄ HAY KHÓ?

XIN  
VISA  

DU HỌC 
MỸ: 

Bài viết bởi  
Mark A. Ashwill
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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 NĂM NGOÁI 534.298          VISA SINH VIÊN F-1 ĐÃ ĐƯỢC C P

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. 

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 

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).

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

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:
6 LỜI KHUYÊN CHO BUỔI 

PHỎNG V N XIN VISA
1/  MẶC TRANG PHỤC VESTON  

HOẶC VÁY CÔNG SỞ

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

3/  MANG THEO BẢN BÁO CÁO 
TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG HOẶC 
TÀI LIỆU CHỨNG MINH TÌNH 

TRẠNG VIỆC LÀM

4/  CUNG CẤP CHI TIẾT KẾ 
HOẠCH HỌC TẬP CỦA BẠN

5/  GIỮ BÌNH TĨNH VÀ THÁI ĐỘ 
CHUYÊN NGHIỆP

6/  TRẢ LỜI ĐÚNG SỰ THẬT
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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 Capstone 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.
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6 LỜI KHUYÊN CHO BUỔI 
PHỎNG V N XIN VISA
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HOẠCH HỌC TẬP CỦA BẠN

5/  GIỮ BÌNH TĨNH VÀ THÁI ĐỘ 
CHUYÊN NGHIỆP
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   2  năm học tại một 
trường cao đẳng cộng 
đồng 

+ 2  năm học tại một 
trường đại học

= 4 năm (bằng cử nhân)

HÃY BẮT ĐẦU CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN CỦA  
BẠN TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG

THỎA THUẬN  
LIÊN THÔNG 2 + 2
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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 

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. 

Dusan Djokic đến từ đất nước Serbia hiện đang theo 
học tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Edmonds (Ed-
monds 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 AS (Associate of Arts - Cao đẳng 
chuyển tiếp Khoa học Xã hội). 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 North-
ridge (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.

KINH NGHIỆM CỦA
HỌC SINH
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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 Admis-
sion Guarantee – TAG) với 
các trường khác. Những 
thỏa thuận liên thông này 
giúp đảm bảo rằng những 
lớp học tại trường cao 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 Mari-
copa (Maricopa Commu-
nity Colleges) tại khu vực 
đô thị Phoenix, bang Ari-
zona, hợp tác chặt chẽ với 
Trường Đại học Arizona 
(University of Arizona), 
Trường Đại học Bang Ari-
zona (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 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 

CÓ GÌ KHÁC BIỆT?
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 For-
eign Language – 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 Second 
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.
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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.

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 (California 
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 California 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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Tại sao bạn quyết định du học 
tại Mỹ?
Chúng tôi quyết định đi du học tại 
Mỹ vì chúng tôi muốn học chương 
trình thiết kế tại nước này.

Tại sao bạn lựa chọn trường này? 
Chúng tôi chọn học tại trường này vì 
chương trình thiết kế tại trường rất 
tốt và thú vị. Những khóa học về thiết 
kế đã thu hút chúng tôi, ví dụ như 
các khóa học thiết kế 2D và 3D. Một 
điều đặc biệt ở trường của chúng tôi 
là trường nằm gần biển Huntington. 
Chúng tôi cũng có nhiều cơ hội để 
tham gia vào nhiều sự kiện vui tại đây 
và vui chơi tại biển.

Bạn thích nhất điều gì về chương 
trình học hoặc trường đại học?
Chúng tôi thích nhất về ngành học 
là có thể học rất nhiều kỹ năng hữu 
ích cho việc tìm ý tưởng và chúng tôi 
còn có thể nâng cao kỹ năng vẽ tay, vẽ 

màu, v.v. Ví dụ, mùa học trước, chị tôi 
và tôi đã học lớp 2D design, và chúng 
tôi đều được điểm A.
Điều gì làm bạn nhớ nhất về đất 
nước và gia đình bạn?
Chúng tôi nhớ nhất là những món ăn 
của ba mẹ chúng tôi nấu. Đặc biệt là 
món Phở do mẹ chúng tôi chế biến.

Điều gì về cuộc sống và giáo dục 
Mỹ làm bạn ngạc nhiên nhất? 
Một điều về cuộc sống và giáo dục Mỹ 
làm chúng tôi ngạc nhiên nhất là học 
sinh có cơ hội tham gia vào một số sự 
kiện mà chúng tôi có thể học hỏi, vui 
chơi, và làm quen với nhiều bạn mới; 
hơn thế nữa, học sinh còn được chủ 
động chọn lớp và lịch học của mình. 
Vì vậy, học sinh có thể quản lí thời 
gian và học hành hiệu quả hơn.

… và làm bạn thất vọng nhất?
Chúng tôi chưa có điều gì làm chúng 
tôi thất vọng về cuộc sống và học tập 
tại Mỹ.

Làm sao bạn vượt qua:…rào cản 
ngôn ngữ?
Chúng tôi vượt qua rào cản ngôn ngữ 
bằng cách trò chuyện với các bạn và 
tham gia vào câu lạc bộ du học sinh.

... Tài chính?
Chúng tôi luôn tiết chế việc chi tiêu 
hàng tháng bằng cách ghi sổ số tiền 
khi đi chợ và hạn chế đi shopping. Vì 
vậy chúng tôi cũng không gặp vấn đề 
gì về tài chính.

... thích nghi với hệ thống giáo 
dục mới?
Để thích nghi với hệ thống giáo dục 
mới, chúng tôi luôn luôn làm theo sự 
hướng dẫn của thầy cô. Hơn thế nữa, 
chúng tôi có thể nhờ sự giúp đỡ từ 
bạn bè, hoặc chúng tôi có thể tự do 
thoải mái hỏi thầy cô sau giờ học nếu 

Hai chị em Oanh và Linh đều là du học sinh Việt Nam đang học năm 
cuối trường Cao đẳng Cộng đồng Golden West College, thành phố 
Huntington Beach. Những năm tháng tại đây đã cho hai chị em những 
giờ học thú vị, tham gia những hoạt động mới lạ tại thành phố ven 
biển miền Nam California. Hãy cùng Study in the USA lắng nghe chia 
sẻ của Oanh và chị gái về những kỉ niệm có được tại Mỹ nhé.

PHỎNG VẤN chúng tôi không hiểu ý của họ. 

Bạn tham gia hoạt động gì?
Chúng tôi thường tham gia vào câu 
lạc bộ du học sinh quốc tế; câu lạc bộ 
của chúng tôi thường tổ chức những 
sự kiện trong và ngoài trường, ví dụ 
như lửa trại, tiệc Halloween, trượt 
băng, tiệc Giáng sinh, v.v. Chúng tôi 
cũng tham gia làm hoạt động tình 
nguyện của trường.

Kết bạn tại Mỹ dễ hay khó đối 
với bạn?
Kết bạn tại Mỹ thật sự không khó. 
Khi chúng tôi tham gia vào câu lạc bộ 
du học sinh, chúng tôi có cơ hội để 
quen rất nhiều bạn mới và trò chuyện 
cùng họ. 

Mục tiêu nghề nghiệp của bạn 
là gì? 
Giáo dục Mỹ có giúp bạn đạt được 
mục tiêu cá nhân và đáp ứng nhu cầu 
của đất nước bạn không?
Mục tiêu của chúng tôi là muốn trở 
thành nghệ sỹ hoạt hình 3D và trở 
thành đạo diễn cho những bộ phim 
hoạt hình. Giáo dục Mỹ giúp chúng 
tôi học được rất nhiều kiến thức mới, 
có được những kinh nghiệm cho bản 
thân, và có thể đạt được mục tiêu 
nghề nghiệp của chúng tôi nhanh 
hơn.

Bạn có lời khuyên gì dành cho 
các sinh viên tại đất nước của 
bạn, những người đang cân nhắc 
du học tại Mỹ?
Nếu các bạn muốn đi du học tại Mỹ 
thì các bạn nên có một kế hoạch học 
tập cho riêng mình và chuẩn bị cho 
cuộc sống tự lập. Các bạn sinh viên 
nên học thật chăm chỉ và hãy tự tin 
giao tiếp hay làm quen nhiều bạn 
học mới.

Các bạn sinh viên nên 
học thật chăm chỉ và 
hãy tự tin giao tiếp 
hay làm quen nhiều 

bạn học mới.
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Tại sao bạn quyết định du học 
tại Mỹ?
Văn hóa Việt Nam coi việc giáo dục 
tốt là nền tảng của xã hội. Nước Mỹ 
nổi bật với hệ thống giáo dục tầm 
cỡ quốc tế, coi trọng việc phát triển 
toàn diện và những kinh nghiệm 
thực tế cho sinh viên. Là một sinh 
viên, học đi đôi với hành, tôi luôn 
coi việc rèn luyện tại trường Temple 
University thoải mái như học tập tại 
nhà, những điều đó giúp tôi tôi từng 
bước trở thành một công dân toàn 
cầu tương lai. 

Tại sao bạn lựa chọn trường này? 
Điều đầu tiên làm tôi yêu mến 
Temple là khuôn viên và vị trí địa lý 
của trường. Philadenphia đang dần 
trở thành trung tâm của công nghệ. 
Đây cũng là điểm đến lịch sử văn hóa 
phong phú và hàng loạt cơ hội thực 
tập với những tập đoàn quốc gia và 
quốc tế. Cuối cùng nhưng không kém 
phần quan trọng, tôi bị lôi cuốn bởi 
sự đa dạng của Temple. Với 10% sinh 
viên quốc tế, bạn bè tôi đến từ hơn 80 
quốc gia trên thế giới và khắp nơi trên 
toàn nước Mỹ. Tôi học được từ bạn bè 
nhiều như học trên lớp.

Điều gì làm bạn nhớ nhất về gia 
đình bạn?
Tôi nhớ Việt Nam và thời tiết ấm áp 
quanh năm. Nhưng điều tôi nhớ nhất 
là gia đình. Không có gì khó khăn 
hơn là việc sống xa nhà, xa cha mẹ và 
em gái, những người luôn là chỗ dựa 
lớn nhất của tôi.

Làm sao bạn vượt qua:…rào cản 
ngôn ngữ?
Tôi không ngại khi yêu cầu mọi người 
nhắc lại và giúp tôi chỉnh những phát 
âm chưa chuẩn.

... Tài chính?
Nhờ có những phần học bổng hào 
phóng của Temple, gánh nặng tài 
chính lên cha mẹ tôi cũng bớt đi. Tôi 
sống ngoài khuôn viên trường vì thuê 
căn hộ sẽ rẻ hơn. Quản lý chi tiêu là 
việc rất quan trọng giúp tôi không 
tiêu pha quá nhiều.

... thích nghi với hệ thống giáo 
dục mới?
Những tháng đầu tiên tại Temple, tôi 
không dám nói điều gì trong lớp. Ở 
đất nước tôi, sẽ thật là khiếm nhã nếu 
nói chuyện mà không được trực tiếp 
cho phép bởi người lớn tuổi hơn hay 
giáng viên. Vì vậy, khi tôi nhìn thấy 
sinh viên Mỹ rất năng nổ tham gia 
vào thảo luận trong giờ học, tôi cảm 
thấy có chút gì đó bị lui lại phía sau và 
không biết phải làm gì. Tôi cảm thấy 
sợ. Nhưng tôi đã rất nhanh chóng 
thích nghi, mọi thứ dần dần ổn định 
sau đó.

Bạn tham gia hoạt động gì?
Là sinh viên vừa học vừa làm, tôi thực 
tập tại khoa tiếng Anh IELP trong 
trường. Công việc của tôi là điều phối 
các sự kiện và công việc hậu cần cho 
sinh viên học tiếng Anh tại đây. Tôi 
đã có quãng thời gian tuyệt vời khi 
được làm việc với những học sinh 
quốc tế như tôi. Công việc tạo điều 
kiện cho tôi được rèn luyện trong môi 
trường chuyên nghiệp, cũng như giúp 
tôi trang trải một phần chi phí cho 
sách vở và ăn uống.

Kết bạn tại Mỹ dễ hay khó đối 
với bạn?
Sinh viên Mỹ thực sự thân thiện và 
cởi mở. Theo kinh nghiệm của tôi, 
nếu bạn bắt chuyện với họ, họ sẽ trả 
lời và chú ý lắng nghe bạn. Tôi luôn 

Anh Nguyễn – Sinh viên năm hai tại trường Temple University, 
thành phố Philadelphia. Được học tập tại một trường Đại học 
có tiếng của bang Pennsylvania, Anh Nguyễn đã có những ngày 
tháng đáng nhớ về đất nước Mỹ khi tham gia những hoạt động 
trong và ngoài lớp học, đặc biệt là cơ hội thực tập định hướng 
theo ngành Báo chí mà Anh Nguyễn sẽ theo đuổi sau khi tốt 
nghiệp.

PHỎNG VẤN

cải thiện tình huống bằng cách tìm 
thêm những câu chuyện có giá trị chia 
sẻ như bóng đá trong trường Temple, 
âm nhạc và mỹ thuật. Hiện tại, việc 
kết bạn đối với tôi là vô cùng dễ dàng.

Bạn có lời khuyên gì dành cho 
các sinh viên tại đất nước của 
bạn, những người đang cân nhắc 
du học tại Mỹ?

 Hiểu biết về khu vực và loại trường: 
Bạn thích học trong khuôn viên 
trường nằm ở khu vực nông thôn hay 
thành thị ? Trường khoa học xã hội 
nhân văn, công lập hay tư thục ?

 Nghiên cứu về danh tiếng của 
trường: Điều gì khiến bạn muốn học 
tập tại trường ? Những người khác 
nghĩ gì về trường ? Triển vọng công 
việc của sinh viên sau khi tốt nghiệp ?

 Văn hóa và phong cách Mỹ: Tránh 
việc xung đột văn hóa bằng việc sống 
cởi mở. Nhắc nhở bản thân rằng bạn 
sẽ học được những điều mới mỗi này.

 Nắm bắt sự khác biệt.

Tôi luôn coi việc rèn  
luyện tại trường Temple 

University thoải mái như học 
tập tại nhà, những điều đó 
giúp tôi tôi từng bước trở 

thành một công dân toàn cầu 
tương lai.
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Chọn lọc, tìm kiếm và so sánh các 
chương trình theo chi phí, khu vực, 
và chuyên ngành học 

Tạo tài khoản sinh viên miễn phí để:

  LƯU LẠI CHƯƠNG TRÌNH 
Lưu lại và quản lí các trường yêu  
thích của bạn 

  LIÊN HỆ VỚI CHƯƠNG TRÌNH 
Liên hệ với trường và yêu cầu thêm 
thông tin

   NỘP HỒ SƠ VÀO CHƯƠNG TRÌNH 
Ghi danh trực tiếp vào trường từ tài 
khoản của bạn

TÌM TRƯỜNG 
MỸ TỐT 
NHẤT CHO 
BẠN!

TẢI APP 
MIỄN PHÍ!



Clackamas Community College
Cao Đẳng Cộng đồng Clackamas – Nền Giáo dục Hiệu quả
Nếu bạn coi trọng sự đa dạng về chuyên ngành, quá trình đầu tư hiệu quả và cơ hội để 
phát triển toàn diện bản thân, thì Cao đẳng Cộng đồng Clackamas (CCC) chính là nơi 
dành cho bạn.

Sinh viên học tại CCC được hưởng một Nền Giáo dục Hiệu quả. Sinh viên có được lợi 
thế từ nền giáo dục chất lượng và đề cao cá nhân, trong khi chi phí cho việc học tập lại 
ít hơn so với học tại các trường hệ 4 năm. Dù bạn có dự định chuyển tiếp lên đại học 
hay muốn nâng cao kỹ năng tiếng Anh, chúng tôi đều có các loại hình dịch vụ và lớp 
học đáp ứng nhu cầu của bạn, cùng với đội ngũ giáo viên và nhân viên luôn tận tâm 
giúp bạn đạt được mục tiêu.

Trường có các chương trình cấp chứng chỉ chuyên ngành/kỹ thuật cũng như đào tạo 
cấp bằng cao đẳng chuyển tiếp. Chứng chỉ Cao đẳng chuyển tiếp Khoa học Tự nhiên 
Oregon (AAOT) được cấp tại CCC, đồng nghĩa với việc những sinh viên nhận bằng 
này có thể bắt đầu nhập học ngay năm thứ 3 của chương trình 4 năm tại một trong các 
trường đại học của bang Oregon.

19600 Molalla Ave.
Oregon City, OR 97045

Ph: (503) 594-6000

http://www.clackamas.edu
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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.    

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

Khám phá.
Học Tiếng Anh. Thành công. 


