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Clackamas Community College
Cao Đẳng Cộng đồng Clackamas – Nền Giáo dục Hiệu quả
Nếu bạn coi trọng sự đa dạng về học thuật, 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 đào tạo chứng chỉ nghề cũng như chương trình bằng cao 
đẳng 2 năm chuyển tiếp về khoa học xã hội và tự nhiên. Tại CCC, sinh viên có thể học 
lấy bằng Cao đẳng Khoa học Xã hội Chuyển tiếp Oregon (AAOT), tức là những sinh 
viên có bằng này có thể học tiếp năm 3 tại các trường đại học 4 năm của bang. 

19600 Molalla Ave.
Oregon City, OR 97045

Ph: (503) 594-6000

http://www.clackamas.edu

Ohio University 
Chương trình Anh ngữ Chuyên sâu Ohio
OPIE - Chương trình Anh ngữ Chuyên sâu Ohio, được giảng dạy ngay trong khuôn viên trường 
Ohio University và là một trong những chương trình Anh ngữ hàng đầu tại Mỹ.
 
Lịch sử
• OPIE bắt đầu cung cấp các khoá đào tạo vào năm 1967 và là một trong những chương trình 

Anh ngữ đại học lâu đời nhất ở Ohio.
• Ohio University, được thành lập vào năm 1804, là trường đại học công lập lâu đời, toàn diện 

với truyền thống giảng dạy xuất sắc.

Chương trình học
•  Sinh viên từ khắp nơi trên thế giới đến đây để cải thiện tiếng Anh, chuẩn bị cho chương trình 

học chính thức và trải nghiệm văn hóa Mỹ.
•  Cung cấp hơn 250 chương trình cử nhân, 188 chương trình thạc sỹ và 58 chương trình tiến sỹ, 

Ohio University tự hào với những chương trình đào tạo trong lĩnh vực Kinh doanh, Kỹ thuật 
và Truyền thông.

Vị trí
•  Tọa lạc giữa những ngọn đồi và rừng cây tuyệt đẹp, Athens, Ohio là một cộng đồng thân thiện 

với dân số khoảng 24.000 người và là một môi trường yên bình, an toàn cho sinh viên.
•  Athens, Ohio nằm ngay khu trung tâm, chỉ với một chuyến bay ngắn hoặc một ngày lái xe là 

có thể đến thủ đô Washington D.C, Chicago và thành phố New York.

Gordy Hall 155
1 Ohio University 

Athens, Ohio 45701
opie@ohio.edu

Phone:  +1 740.593.4575
Fax:  +1 740.593.4577

www.ohio.edu/opie
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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
 
   *bestvalueschools.com

100 E. University 
Magnolia, Arkansas 71753 

P: 870.235.5368
ESL@SAUmag.edu

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



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 StudyUSA.com    5



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	500	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
	 Chương	trình	tiếng	Anh	và	cao	đẳng/đại	học	luôn	
sẵn	có
	 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

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
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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 StudyUSA.com    7



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.



Foothill + De Anza Colleges 
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 băng 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 Quận Cao đẳng Cộng đồng tại California (edsmart.org)
• Xếp hạng #1 trong việc nhiều sinh viên nhất được chấp nhận và chuyển tiếp đến học 

tại hệ thống các trường University of California (UC)
• 126 sinh viên quốc tế được nhận vào UC Berkeley, 166 vào UCLA, 408 vào UC 

San Diego, và 456 vào UC Davis kỳ Thu 2016.
• Học phí hợp lý - $6.800 mỗi năm
• Tuyển sinh linh hoạt 3 lần một năm và không yêu cầu SAT
• Nằm tại địa điểm an toàn ngay giữa thung lũng Silicon, gần San Francisco, ngôi nhà 

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

www.international.fhda.edu

International Admissions 
12345 El Monte Road  

Los Altos Hills, CA 9402 USA

StudyUSA.com    9



City College of San Francisco
 Tại sao Sinh viên Quốc tế từ hơn 80 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.
• Được kiểm định bởi ACCJC 
• 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 

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 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



Golden West College
•  Trường luôn có các chuyên gia Giáo dục Quốc tế dày dặn kinh nghiệm hỗ trợ 300 

sinh viên theo dạng visa F-1 đến từ hơn 35 quốc gia trên thế giới
•  Đội ngũ Tư vấn Học thuật cho Sinh viên Quốc tế tận tâm
•  Các chương trình học thuật đa dạng và uy tín trong hơn 90 lĩnh vực chuyên ngành
•  Chương trình chuyển tiếp đại học xuất sắc
•  Chi phí đào tạo hợp lý - tiết kiệm một nửa chi phí cho các khóa học chuyển tiếp  

đại học
•  Các chương trình cấp chứng chỉ ngắn hạn tiên lợi
•  Các Trung tâm Gia sư và Thành công cho Sinh viên có hiệu quả cao
•  Hỗ trợ Việc làm và Thực hành
•  Chỉ cách các bãi biển đẹp, các trung tâm giải trí, và địa điểm mua sắm nổi tiếng vài 

phút di chuyển
•  Khuôn viên trường an toàn, thân thiện và xinh đẹp
•  Các hoạt động đời sống sinh viên và câu lạc bộ quốc tế
•  Cao đẳng Golden West được kiểm định bởi Hiệp hội Trường học và Cao đẳng phía 

Tây (WASC)
•  Tọa lạc tại khu vực bờ biển Huntington, còn được biết đến với cái tên “Thành phố  

Lướt sóng”, Cao đẳng Golden West có một trong những cơ sở đẹp nhất khu vực 
phía  Nam California. Trường có quy mô trung bình, đào tạo hai năm, phục vụ hơn 
10.000 sinh viên trong khuôn viên rộng 493.717 m2.

Golden West College
Huntington Beach, California

Phone: 714-895-8146

www.goldenwestcollege.edu/isp



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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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

Santiago Canyon College
MỘT TƯƠNG LAI ĐÁNG MONG ĐỢI

Được EDsmart công nhận là một trong 10 trường Cao đẳng Cộng đồng hàng đầu về 
chương trình Chuyển tiếp khu vực Thượng Los Angeles, Cao đẳng Santiago Canyon 
(SCC) hỗ trợ cho thành công của sinh viên thông qua chương trình chuyển tiếp đại học 
2+2 (2 năm tại SCC + 2 năm tại Đại học = bằng Cử nhân), bằng cao đẳng và chương 
trình cấp chứng chỉ. Hiện tại, có gần 15.000 sinh viên đang học tại SCC và trong đó có 
hơn 100 em theo học Chương trình Sinh viên Quốc tế.

KHÔNG PHẢI MỌI TRẢI NGHIỆM ĐẠI HỌC ĐỀU GIỐNG NHAU

• Học phí tại SCC RẤT PHẢI CHĂNG - chỉ bằng một nửa so với Đại học California 
(UC) hoặc Đại học Bang California (CSU).

• CƠ HỘI CHUYỂN TIẾP đến tất cả các trường đại học bốn năm tại Mỹ.
• SCC có VỊ TRÍ LÝ TƯỞNG gần các trung tâm mua sắm, bãi biển, Disneyland và 
hơn thế nữa.

GHI DANH NGAY HÔM NAY
hoặc hỏi chúng tôi bất cứ câu hỏi nào.

Santiago Canyon College
8045 E. Chapman Avenue
Orange, California 92869

P: +1 714-628-5050

www.sccollege.edu/international

GHI DANH NGAY HÔM NAY
hoặc hỏi chúng tôi bất cứ câu hỏi nào.



Santiago Canyon College
MỘT TƯƠNG LAI ĐÁNG MONG ĐỢI

Được EDsmart công nhận là một trong 10 trường Cao đẳng Cộng đồng hàng đầu về 
chương trình Chuyển tiếp khu vực Thượng Los Angeles, Cao đẳng Santiago Canyon 
(SCC) hỗ trợ cho thành công của sinh viên thông qua chương trình chuyển tiếp đại học 
2+2 (2 năm tại SCC + 2 năm tại Đại học = bằng Cử nhân), bằng cao đẳng và chương 
trình cấp chứng chỉ. Hiện tại, có gần 15.000 sinh viên đang học tại SCC và trong đó có 
hơn 100 em theo học Chương trình Sinh viên Quốc tế.

KHÔNG PHẢI MỌI TRẢI NGHIỆM ĐẠI HỌC ĐỀU GIỐNG NHAU

• Học phí tại SCC RẤT PHẢI CHĂNG - chỉ bằng một nửa so với Đại học California 
(UC) hoặc Đại học Bang California (CSU).

• CƠ HỘI CHUYỂN TIẾP đến tất cả các trường đại học bốn năm tại Mỹ.
• SCC có VỊ TRÍ LÝ TƯỞNG gần các trung tâm mua sắm, bãi biển, Disneyland và 
hơn thế nữa.

GHI DANH NGAY HÔM NAY
hoặc hỏi chúng tôi bất cứ câu hỏi nào.

Santiago Canyon College
8045 E. Chapman Avenue
Orange, California 92869

P: +1 714-628-5050

www.sccollege.edu/international

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

English Language Institute
Gainesville, FL 32611 USA

Tel: 352.392.2070

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



College of Central Florida
Trường Cao đẳng Central Florida (CF) là một cơ sở đào tạo công lập được kiểm định bởi 
Hiệp hội các trường Cao đẳng và Ủy ban các trường Cao đẳng phía Nam. Với hơn 70 chương 
trình dự bị học thuật, sinh viên sau khi lấy tấm bằng Cao đẳng Chuyển tiếp Khoa học Xã hội 
tại trường sẽ được đảm bảo chuyển tiếp vào ít nhất một trong 11 trường đại học công lập tại 
Florida. CF cũng là một phần thuộc hệ thống DirectConnect, đảm bảo nhập học vào trường Đại 
học Central Florida cho sinh viên tốt nghiệp tại CF. Trường của chúng tôi xếp thứ 4 tại Florida 
và thứ 20 trong số các trường có mức chi phí hợp lý nhất tại Mỹ.

Trường Cao đẳng Central Florida tọa lạc tại cộng đồng ngoại ô an toàn thuộc thành phố Ocala, 
Florida. Với dân số hơn 50.000 người, Ocala có các viện bảo tàng, rạp chiếu phim, trung tâm 
mua sắm, đường mòn tự nhiên và công viên. Bạn sẽ tận hưởng khí hậu nhiệt đới tại đây, với 
mùa hè nóng ẩm và mùa đông ôn hòa. Bạn có thể du ngoạn vòng quanh Ocala bằng cách đi bộ, 
đạp xe hoặc bắt xe buýt công cộng.

Với bản sắc của hơn 29 quốc gia trên thế giới hiện diện tại trường, sinh viên lựa chọn CF vì chi 
phí học tập phải chăng, sĩ số lớp học nhỏ, các dịch vụ hỗ trợ, cuộc sống trong trường và sự tận 
tụy với sinh viên. Nếu bạn mơ ước một tấm bằng bốn năm tại Mỹ, trường Cao đẳng Central 
Florida là một nơi tuyệt vời để bắt đầu việc học của mình.

3001 S.W. College Road
Ocala, FL: 34474-4415

Tel: +1-352-873-5800

www.cf.edu/international

–cơ hội bình đẳng cho mọi người–
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Mercer University
Viện Anh ngữ 
Khi bạn lựa chọn Viện Anh ngữ (ELI) tại Đại học Mercer, bạn sẽ được đội ngũ giáo 
viên dày dặn kinh nghiệm và tận tâm giảng dạy tiếng Anh tại một trong những thành 
phố sôi động nhất nước Mỹ. Sinh viên của chúng tôi hoàn thành chương trình tại ELI 
với những kỹ năng và sự tự tin để theo học tiếp các chương trình đại học và sau đại 
học trên khắp thế giới, sử dụng tiếng Anh tại nơi làm việc, và thành công trong các 
môi trường xã hội sử dụng tiếng Anh.

• Tọa lạc tại Atlanta, Georgia, thành phố lớn nhất khu vực Đông Nam nước Mỹ
• Sáu cấp độ tiếng Anh học thuật, từ sơ cấp đến cao cấp
• Quy mô lớp học nhỏ với sự chú ý đến từng cá nhân từ giảng viên thân thiện
• Tiếp cận với mọi cơ sở vật chất của trường đại học, bao gồm phòng tập thể hình, bể 

bơi, thư viện, phòng máy tính, v.v.
• Có nhà ở trong trường, ở với gia đình bản xứ, và các căn hộ địa phương
• Nhập học có điều kiện để lựa chọn các chương trình đại học và sau đại học tại 

Mercer

Truy cập website của chúng tôi để tìm hiểu thêm!

3001 Mercer University Drive  
Atlanta, Georgia, USA 30341

Phone: +1 678-547-6151
Email: eli@mercer.edu

http://mercer.edu/eli



Mercer University
Viện Anh ngữ 
Khi bạn lựa chọn Viện Anh ngữ (ELI) tại Đại học Mercer, bạn sẽ được đội ngũ giáo 
viên dày dặn kinh nghiệm và tận tâm giảng dạy tiếng Anh tại một trong những thành 
phố sôi động nhất nước Mỹ. Sinh viên của chúng tôi hoàn thành chương trình tại ELI 
với những kỹ năng và sự tự tin để theo học tiếp các chương trình đại học và sau đại 
học trên khắp thế giới, sử dụng tiếng Anh tại nơi làm việc, và thành công trong các 
môi trường xã hội sử dụng tiếng Anh.

• Tọa lạc tại Atlanta, Georgia, thành phố lớn nhất khu vực Đông Nam nước Mỹ
• Sáu cấp độ tiếng Anh học thuật, từ sơ cấp đến cao cấp
• Quy mô lớp học nhỏ với sự chú ý đến từng cá nhân từ giảng viên thân thiện
• Tiếp cận với mọi cơ sở vật chất của trường đại học, bao gồm phòng tập thể hình, bể 

bơi, thư viện, phòng máy tính, v.v.
• Có nhà ở trong trường, ở với gia đình bản xứ, và các căn hộ địa phương
• Nhập học có điều kiện để lựa chọn các chương trình đại học và sau đại học tại 

Mercer

Truy cập website của chúng tôi để tìm hiểu thêm!

3001 Mercer University Drive  
Atlanta, Georgia, USA 30341

Phone: +1 678-547-6151
Email: eli@mercer.edu

http://mercer.edu/eli

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)
•  Có chương trình nhập học có điều kiện cho bậc đại học

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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Western Illinois University (WIU)
Viện Đào Tạo Anh Ngữ Western (WESL)
Tọa lạc tại trung tâm vùng Trung Tây Hoa Kỳ, WIU là một cộng đồng yên bình, an 
toàn và thân thiện của sinh viên đến từ hơn 68 quốc gia đang học tập và phát triển 
Tiếng Anh. Sinh viên học tập trong một cộng đồng hỗ trợ lẫn nhau, nơi từng sinh viên 
được chú ý đặc biệt. Chương trình được thiết kế cho mọi cấp độ thông thạo Tiếng 
Anh, nhấn mạnh việc chuẩn bị cho các học viên trên mọi phương diện học thuật, xã 
hội và văn hóa. Ba cấp độ học bao gồm đọc, viết, nghe, nói và ngữ pháp.
Tìm hiểu thêm tại: www.wiu/wesl

1 University Circle
Macomb, IL 61455 
P: (309) 298-2426

http://www.wiu.edu/international_studies/wesl/

• Học phí phù hợp
• Có học bổng
• Chương trình được kiểm định bởi 

CEA

• Miễn phí dạy kèm và phòng vi tính
• Tỉ lệ sinh viên và giảng viên là 15:1
• Mỗi năm 3 học kì và các chương trình 

ngắn hạn
Sinh viên đã tốt nghiệp các chương trình của WESL có thể nhập học một trong 65 
ngành đại học và 37 ngành cao học tại WIU. http://www.wiu/academics

Illinois Institute of Technology
Chương trình Anh ngữ Chuyên sâu

English Language Services
3424 South State Street

Chicago, Illinois 60616 
P: +1 312.567.5220
Email:  ELS@iit.edu

english.iit.edu/USA

• 4 cấp độ Tiếng Anh
• Lớp học nhỏ với những giảng viên giàu kinh nghiệm và nhiệt huyết
• Các khóa học cốt lõi về Nghe/Nói, Đọc/Viết và Ngữ pháp
• Các khóa học tự chọn về Văn hóa Mỹ, Phát âm và Luyện thi: GRE Verbal  

và TOEFL
• Du học sinh đến từ hơn 100 quốc gia học tập tại Illinois Tech
• Thư mời nhập học có điều kiện cho tất cả các chương trình đại học và một số 

chương trình sau đại học tại Illinois Tech
• Không yêu cầu TOEFL để vào học chương trình IEP

Chương trình Anh ngữ Chuyên sâu (IEP) ở Học viện Công nghệ Illinois tại Chica-
go sẽ giúp bạn đạt được những mục tiêu cá nhân, nghề nghiệp cũng như học tập.
 
Học Tiếng Anh, trải nghiệm Chicago và gặp gỡ những người bạn mới!



Illinois Institute of Technology
Chương trình Anh ngữ Chuyên sâu

English Language Services
3424 South State Street

Chicago, Illinois 60616 
P: +1 312.567.5220
Email:  ELS@iit.edu

english.iit.edu/USA

• 4 cấp độ Tiếng Anh
• Lớp học nhỏ với những giảng viên giàu kinh nghiệm và nhiệt huyết
• Các khóa học cốt lõi về Nghe/Nói, Đọc/Viết và Ngữ pháp
• Các khóa học tự chọn về Văn hóa Mỹ, Phát âm và Luyện thi: GRE Verbal  

và TOEFL
• Du học sinh đến từ hơn 100 quốc gia học tập tại Illinois Tech
• Thư mời nhập học có điều kiện cho tất cả các chương trình đại học và một số 

chương trình sau đại học tại Illinois Tech
• Không yêu cầu TOEFL để vào học chương trình IEP

Chương trình Anh ngữ Chuyên sâu (IEP) ở Học viện Công nghệ Illinois tại Chica-
go sẽ giúp bạn đạt được những mục tiêu cá nhân, nghề nghiệp cũng như học tập.
 
Học Tiếng Anh, trải nghiệm Chicago và gặp gỡ những người bạn mới!
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University of New Orleans
Chương trình Anh ngữ Chuyên sâu
Tại IELP, thành công của bạn là ưu tiên hàng đầu đối với chúng tôi. Nhờ quy mô lớp học nhỏ, bạn sẽ 
được giáo viên quan tâm sâu sát. Chúng tôi biến việc học tiếng Anh trở nên dễ tiếp cận và vui vẻ, vì vậy 
sinh viên có thể đạt được mục tiêu của mình. Sinh viên tiếp tục học lên tại Đại học New Orleans (UNO). 
Hãy đến tìm hiểu tại sao sinh viên của chúng tôi lại yêu thích IELP và UNO đến vậy!

Tại sao lại học tại IELP?
• Nhập học có điều kiện vào UNO
• Lớp học nhỏ và phong phú
• Giáo viên giàu kinh nghiệm
• Giảm học phí cho kết quả học tập tốt
• Hoạt động hàng tuần
• Đi thực tế mỗi khóa học
• Tư vấn nhập cư, nhập học và học thuật theo từng cá nhân
• Bài thi Kết thúc chương trình IELP được chấp nhận để nhập học vào UNO 

(không yêu cầu TOEFL/IELTS) 

Tại sao nên học tại UNO?
• Nền giáo dục tuyệt vời, học phí phải chăng (2017-18: 13.990$ MỖI NĂM)
• Khuôn viên xinh đẹp đối diện với hồ trong khu vực dân cư của thành phố
• Chương trình cấp bằng trong nhiều chuyên ngành, bao gồm Kiến trúc Hải quân và Kỹ thuật Hàng hải; 

Khoa học Máy tính; Khách sạn, Nhà hàng, và Du lịch; Quy hoạch Đô thị; Dự bị Y tế
• Trải nghiệm tại một trong những thành phố thú vị nhất ở Mỹ

2000 Lakeshore Drive
New Orleans, LA 70148

P: +1 (504) 280-5530
Email: ielp@uno.edu 

www.uno.edu/ielp



McNeese State University
•  Được U.S. News and World Report đánh giá là một trong những Trường Đại 

học Tốt nhất khu vực phía Nam suốt 6 năm liền!
•  Học phí phải chăng cùng học bổng và các giải thưởng. Nhận $5.000 mỗi kỳ 

học nhờ giải thưởng ACCESS!
•  75+ ngành học với các chương trình hàng đầu như Kỹ thuật, Điều dưỡng và  

Kinh doanh
•  Tỷ lệ Giảng viên trên Sinh viên là 1:20
•  Cơ hội thực tập với các tập đoàn đa quốc gia thuộc lĩnh vực sản xuất cao 

cấp, hàng không, kinh doanh nông nghiệp, chăm sóc sức khỏe, hàng hải và 
năng lượng.

•  Cộng đồng sinh viên thân thiện và gần gũi tại khu vực Tây Nam nắng ấm 
Louisiana

•  Tổng cộng 7.600+ sinh viên; 480+ sinh viên quốc tế
•  120+ tổ chức sinh viên

Campus: 4205 Ryan Street
Lake Charles, LA
P: 337-475-5000

www.mcneese.edu/international StudyUSA.com    23



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: iecadmissions@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

University of Missouri 
Trung tâm Anh Ngữ

• Nằm tại khu vực trung tâm của nước Mỹ
• Đại học về nghiên cứu chuyên sâu
• Các Chương trình Anh ngữ Chuyên sâu và 

Anh ngữ Bổ trợ
• Trường Kỹ sư và Kinh doanh danh tiếng 
• 19 trường thành viên với 280 chương trình 

Cử nhân, Thạc sĩ và Tiến sĩ

• Hơn 33.000 sinh viên 
• Gần 3.000 sinh viên quốc tế
• Hơn 600 câu lạc bộ và hiệp hội sinh viên
• Được trao giải thưởng Trung tâm giải trí và 

fitness đẳng cấp thế giới dành cho sinh viên
• Nằm trong một thị trấn 120.000 dân, thân 

thiện, an toàn với nhiều nhà hàng quốc tế và 
cửa hàng thực phẩm

Chương trình Anh ngữ  
Chuyên sâu (IEP)  

208 McReynolds Hall 
Columbia, MO 65211

USA
P: 573.882.7523

iepmu@missouri.edu 

cellmu.missouri.edu      admissions.missouri.edu 



University of Missouri 
Trung tâm Anh Ngữ

• Nằm tại khu vực trung tâm của nước Mỹ
• Đại học về nghiên cứu chuyên sâu
• Các Chương trình Anh ngữ Chuyên sâu và 

Anh ngữ Bổ trợ
• Trường Kỹ sư và Kinh doanh danh tiếng 
• 19 trường thành viên với 280 chương trình 

Cử nhân, Thạc sĩ và Tiến sĩ

• Hơn 33.000 sinh viên 
• Gần 3.000 sinh viên quốc tế
• Hơn 600 câu lạc bộ và hiệp hội sinh viên
• Được trao giải thưởng Trung tâm giải trí và 

fitness đẳng cấp thế giới dành cho sinh viên
• Nằm trong một thị trấn 120.000 dân, thân 

thiện, an toàn với nhiều nhà hàng quốc tế và 
cửa hàng thực phẩm

Chương trình Anh ngữ  
Chuyên sâu (IEP)  

208 McReynolds Hall 
Columbia, MO 65211

USA
P: 573.882.7523

iepmu@missouri.edu 

cellmu.missouri.edu      admissions.missouri.edu 



Felician University
Đại học Felician là một trường đại học khoa học tự nhiên, xã hội và nhân văn tư thục 
nhỏ, với các cơ sở tại Rutherford và Lodi, New Jersey, cách thành phố New York 16 
km.  Là một trường đại học Công giáo, Felician mang lại cho sinh viên nền tảng về 
học thuật, đạo đức và tinh thần để thành công cả trên phương diện cá nhân lẫn nghề 
nghiệp. Felician cung cấp hơn 55 chương trình đào tạo đại học và sau đại học bao gồm 
kinh doanh, điều dưỡng và nghệ thuật và khoa học.

Đại học Felician là một trường đại học toàn cầu, với sinh viên đến từ 34 quốc gia đang 
theo học các chương trình đại học và sau đại học. Học viện Tiếng Anh như một Ngôn 
ngữ Thứ hai (ESL) cung cấp chương trình dự bị để sinh viên có thể tiếp tục học lên 
cao, chương trình toàn diện giảng dạy ngôn ngữ quốc tế quanh năm và hội nhập văn 
hóa. Chương trình United Nations Fellows mang lại cho sinh viên cơ hội tiếp cận với 
các buổi hội nghị và gặp gỡ các nhà ngoại giao cũng như đại sứ từ khắp nơi trên thế 
giới.

Trường luôn trao các suất học bổng cho sinh viên quốc tế. Chúng tôi rất hy vọng được 
chào đón bạn tới Ngôi Trường tuyệt vời này trong tương lai!

Office of International Programs 
One Felician Way

Rutherford, NJ 07070 
P: 201-559-3518

E-mail: oip@felician.edu

www.felician.edu/international

College of Southern Nevada 
Nhập Học Cho Sinh Viên Quốc Tế
Các trường Kinh Doanh, Dịch vụ Khách hàng, và Dịch Vụ Công của Cao Đẳng Nam 
Nevada (CSN) là một trong các trường lớn nhất toàn bang, và cũng là học viện công 
duy nhất ở Nevada có chứng nhận trong ngành kinh doanh và kế toán bởi Hội đồng 
Kiểm định Các Trường và Chương Trình Kinh Doanh (ACBSP). Sinh viên theo học 
ngành Dịch vụ Khách hàng, Ẩm Thực, Quản Trị Khách Sạn và Du lịch, Kế hoạch Sự 
kiện Và Hội nghị hoàn thành 200 giờ thực tập và có những mạng lưới cơ hội vô giá 
trong ngành.

Trường Khoa Học Sức Khỏe của CSN có cấp bằng và chứng chỉ về nha khoa, y tá, 
khoa mắt, thuốc thú y, chẩn đoán và phục hồi chức năng. CSN có liên kết với hơn 350 
doanh nghiệp và tổ chức địa phương, điều này cho phép các sinh viên có nhiều cơ hội 
ứng dụng kĩ năng ở bệnh viện, trường học, phòng khám tư và các môi trường thực tế 
khác. Các mối quan hệ này giúp các nhà tuyển dụng tiềm năng cơ hội biết đến sinh 
viên, và rất nhiều sinh viên tốt nghiệp đã tìm được việc làm nhanh chóng trong ngành 
ngay khi vừa tốt nghiệp.

6375 West Charleston Blvd. 
WCD106

Las Vegas, NV 89146-1164 
P: 702.651.5820

Email: iss@csn.edu

www.csn.edu/international-center
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TẠI SAO BẠN NÊN HỌC TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG TRUCKEE 
MEADOWS? 
• Học phí hợp lý 
• Hợp đồng chuyển tiếp lên đại học với Trường Đại học Nevada, Reno và Trường Đại 

học Nevada, Las Vegas 
• Không yêu cầu điểm trung bình (GPA) tối thiểu 
• Được kiểm định cấp khu vực 
• Hỗ trợ tư vấn giáo dục cho từng sinh viên mỗi học kỳ 
• Giảng viên, tư vấn viên và các nhân viên trong trường quan tâm đến từng sinh viên 
• Tài khoản e-mail sinh viên và truy cập Internet miễn phí 
• Dịch vụ dạy kèm và hỗ trợ kỹ năng viết miễn phí 
• Các hoạt động ngoại khóa và câu lạc bộ sinh viên

Truckee Meadows Community College
Trường Cao đẳng Cộng đồng Truckee Meadows hướng tới thành công của sinh viên, 
chương trình học thuật xuất sắc và cơ hội học tập lâu dài thông qua các chương trình 
giáo dục và dịch vụ chất lượng cao cho cộng đồng đa dạng của trường. Văn phòng 
Dịch vụ Sinh viên Quốc tế làm việc với từng sinh viên để đảm bảo sinh viên đạt kết 
quả tốt trong học tập và mục tiêu cá nhân. 

 TMCC International Student Services 
7000 Dandini Blvd., RDMT 319 

Reno, Nevada 89512-3999 USA 
international@tmcc.edu 

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

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

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

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

Trung tâm Tiếng Anh Chuyên sâu
Stony Brook University

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

Phone: 631.632.7031  
Fax: 631.632.6544

www.stonybrook.edu/iec StudyUSA.com    29



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

Email: Geo@Plattsburgh.edu

www.plattsburgh.edu/international

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

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

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

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 40 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)
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Global Education Office and International Admissions
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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

www.alfredstate.edu

Union College
ĐẠI HỌC UNION, THEO ĐIỀU LỆ CỦA BANG NEW YORK NĂM 1795, LÀ MỘT TRONG 
NHỮNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI, NHÂN VĂN TỰ NHIÊN LÂU ĐỜI 
VÀ DANH TIẾNG NHẤT NƯỚC MỸ. CHÚNG TÔI LÀ MỘT TRƯỜNG TƯ THỤC, CÓ 
KÝ TÚC XÁ, TỌA LẠC TẠI SCHENECTADY, NEW YORK, VÀ LÀ TRƯỜNG ĐẠI 
HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI, NHÂN VĂN VÀ TỰ NHIÊN ĐẦU TIÊN TẠI MỸ ĐÀO TẠO 
CHUYÊN NGÀNH KỸ THUẬT.

Chương trình học thuật nghiêm ngặt tại Union khuyến khích sự hợp tác giữa sinh viên và giảng 
viên thông qua các lớp học sĩ số nhỏ, nghiên cứu trong tất cả các lĩnh vực, nghiên cứu liên 
ngành và hoạt động vừa dạy vừa học. 2.200 sinh viên đại học toàn thời gian của trường đến từ 
39 bang của Mỹ và 37 quốc gia trên thế giới. Sinh viên quốc tế là một phần quan trọng trong cơ 
cấu sinh viên tại trường, khi cùng chia sẻ quan điểm văn hóa cũng như tham gia các hoạt động 
học tập và xã hội với cộng đồng chung. Union liên tục nằm trong danh sách top 50 trường đại 
học khoa học xã hội, nhân văn và tự nhiên quy mô nhỏ tại Mỹ. Trường dẫn đầu trong lĩnh vực 
khoa học và kỹ thuật, và nằm trong top 25 chương trình đào tạo kỹ thuật bậc đại học và top 5 cơ 
sở đào tạo khối ngành STEM cho nữ giới.

Grant Hall
807 Union Street

SCHENECTADY, NY 12308
P: +1-518-388-6112

union.edu
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KÝ TÚC XÁ, TỌA LẠC TẠI SCHENECTADY, NEW YORK, VÀ LÀ TRƯỜNG ĐẠI 
HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI, NHÂN VĂN VÀ TỰ NHIÊN ĐẦU TIÊN TẠI MỸ ĐÀO TẠO 
CHUYÊN NGÀNH KỸ THUẬT.

Chương trình học thuật nghiêm ngặt tại Union khuyến khích sự hợp tác giữa sinh viên và giảng 
viên thông qua các lớp học sĩ số nhỏ, nghiên cứu trong tất cả các lĩnh vực, nghiên cứu liên 
ngành và hoạt động vừa dạy vừa học. 2.200 sinh viên đại học toàn thời gian của trường đến từ 
39 bang của Mỹ và 37 quốc gia trên thế giới. Sinh viên quốc tế là một phần quan trọng trong cơ 
cấu sinh viên tại trường, khi cùng chia sẻ quan điểm văn hóa cũng như tham gia các hoạt động 
học tập và xã hội với cộng đồng chung. Union liên tục nằm trong danh sách top 50 trường đại 
học khoa học xã hội, nhân văn và tự nhiên quy mô nhỏ tại Mỹ. Trường dẫn đầu trong lĩnh vực 
khoa học và kỹ thuật, và nằm trong top 25 chương trình đào tạo kỹ thuật bậc đại học và top 5 cơ 
sở đào tạo khối ngành STEM cho nữ giới.

Grant Hall
807 Union Street

SCHENECTADY, NY 12308
P: +1-518-388-6112

union.edu StudyUSA.com    33
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Trường Cao đẳng Cộng đồng Portland được đặt tại thành phố Portland bang Oregon. 
PCC là một trường đại học lớn với nhiều địa điểm học tại nhiều nơi. PCC có 800 sinh 
viên quốc tế đến từ 70 quốc gia. Đây là một môi trường tuyệt vời nhất để học tập!
•  Không yêu cầu điểm TOEFL
•  Hoàn thành chương trình ESOL (tiếng anh dành cho người nước ngoài)
•  Trên 100 chương trình giáo dục để lựa chọn trên trang web:  

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

Portland Community College
Office of International Education

17705 NW Springville Road
Bldg 3 Rm 223

Portland, OR 97229
Tel: 971.722.7150  Fax: 971.722.7170

E-mail: international@pcc.edu

Trường Cao đẳng Cộng đồng Portland
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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 Lewis & Clark
Chương trình Anh ngữ Học thuật - ESL
Học Tiếng Anh hoặc lấy tấm bằng đại học trong một khuôn viên danh tiếng, an toàn 
và thân thiện tại thành phố Portland xinh đẹp thuộc bang Oregon.

Chương trình Anh ngữ Học thuật (AES) tại Lewis & Clark cung cấp chương trình 
giảng dạy tiếng Anh thông qua các khóa học theo chủ đề - bạn cải thiện kỹ năng tiếng 
Anh trong khi học về các vấn đề mà bạn thích - lãnh đạo toàn cầu, công nghệ, dạy 
tiếng Anh như một ngôn ngữ thứ hai (TESL), và các vấn đề khác. Có các lựa chọn du 
học theo kỳ và cả năm.

Lựa chọn Dự bị Đại học
Lewis & Clark, xếp thứ 87 trong danh sách các Trường Đại học Khoa học Xã hội, 
Nhân văn và Tự nhiên (Liberal Arts College) tốt nhất tại Mỹ, theo U.S. News & World 
Report năm 2017. Trường có lựa chọn dự bị cho bất cứ chương trình cấp bằng đại học 
nào, bao gồm cả “Chương trình Kỹ thuật 3-2”. Những sinh viên có điểm TOEFL iBT 
dưới 91 hoặc IELTS dưới 7 sẽ theo học các khóa AES của chúng tôi và có thể nộp đơn 
lấy đến 24 tín chỉ AES vào các chương trình cấp bằng đại học.

0615 S.W. Palatine Hill Rd. 
Portland, OR 97219
P: +1 503-768-7310

www.lclark.edu/programs/academic_english_studies/



Delaware County Community College
• Cách thành phố Philadelphia sôi động 22 km

• Cơ sở an toàn và xinh đẹp tại thị trấn Media, Pennsylvania

• 40+ chương trình cấp bằng hai năm cho sinh viên quốc tế

• 40+ thỏa thuận chuyển tiếp, rất nhiều bảo đảm nhập học và học bổng cho sinh viên 
tốt nghiệp từ trường DCCC

• Các cơ hội thực tập và đào tạo thực tế

• Không yêu cầu điểm tiếng Anh để nhập học (TOEFL, IELTS, SAT, ACT)

• Chương trình ESL, sĩ số lớp học nhỏ, được tư vấn và dạy kèm

• Chương trình ở với gia đình bản xứ & các lựa chọn nhà ở khác

• Văn phòng sinh viên quốc tế toàn thời gian & điều phối nhà ở trong trường

901 South Media Line Road 
Media, PA 19063, 

USA
P: +1-610-359-5050

international@dccc.edu

www.dccc.edu/inter



Delaware County Community College
• Cách thành phố Philadelphia sôi động 22 km

• Cơ sở an toàn và xinh đẹp tại thị trấn Media, Pennsylvania

• 40+ chương trình cấp bằng hai năm cho sinh viên quốc tế

• 40+ thỏa thuận chuyển tiếp, rất nhiều bảo đảm nhập học và học bổng cho sinh viên 
tốt nghiệp từ trường DCCC

• Các cơ hội thực tập và đào tạo thực tế

• Không yêu cầu điểm tiếng Anh để nhập học (TOEFL, IELTS, SAT, ACT)

• Chương trình ESL, sĩ số lớp học nhỏ, được tư vấn và dạy kèm

• Chương trình ở với gia đình bản xứ & các lựa chọn nhà ở khác

• Văn phòng sinh viên quốc tế toàn thời gian & điều phối nhà ở trong trường

901 South Media Line Road 
Media, PA 19063, 

USA
P: +1-610-359-5050

international@dccc.edu

www.dccc.edu/inter

Edinboro University of PA
Edinboro University (EU) là một trong những trung tâm học thuật và nghiên cứu danh giá nhất 
tại Pennsylvania. Các nghệ sỹ nổi tiếng, chuyên gia y tế, nhà làm phim hoạt hình Disney và 
Pixar, cũng như những lãnh đạo trong ngành kinh doanh, giáo dục, tư pháp cùng chuyên gia 
trong rất nhiều lĩnh vực khác đã xây dựng nên nền tảng thành công tại EU.
 
Các lớp học có sĩ số nhỏ và do đội ngũ giảng viên được quốc tế công nhận giảng dạy. 90% trong 
số đó sở hữu bằng cấp cao nhất trong lĩnh vực của họ, mang đến cho sinh viên nền giáo dục chất 
lượng cao và chú trọng đến từng cá nhân để đảm bảo cho thành công của các em.

EU nổi tiếng nhờ sự tận tâm với sinh viên, đảm bảo sự quan tâm, tư vấn cẩn trọng và cơ sở vật 
chất tối tân để các em có thể đạt được các mục tiêu và vượt trên chính kỳ vọng của bản thân. 
Edinboro University cam kết mang đến chất lượng giáo dục cao nhất với chi phí phải chăng 
nhất.
 
Các Chương trình Đại học Hàng đầu
•  Cử nhân Khoa học Tự nhiên chuyên ngành Quản trị Kinh doanh (BS Business Administration)
•  Cử nhân Khoa học Nghệ thuật chuyên ngành Nghệ thuật Truyền thông Ứng dụng (BFA 

Applied Media Arts)
•  Cử nhân Khoa học Giáo dục chuyên ngành Giáo dục Sớm và Đặc biệt (BSED Early Child 

hood and Special Education)
•  Cử nhân Khoa học Tự nhiên chuyên ngành Điều dưỡng (BS Nursing)
•  Cử nhân Khoa học Tự nhiên chuyên ngành Tâm lý học (BS Psychology)
•  Cử nhân Khoa học Xã hội chuyên ngành Tư pháp (BA Criminal Justice)

200 East Normal Street
Edinboro, PA 16444
P: +1 (814) 732-2761

Email: intladmissions@edinboro.edu

http://www.edinboro.edu/admissions/international-students/



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
• 98% 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

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



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
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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/

University of Tennessee at Chattanooga 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 (sơ cấp, 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
3687 Cullen Blvd

Houston, TX 77204-3014 USA

http://lcc.uh.edu/



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 (sơ cấp, 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
3687 Cullen Blvd

Houston, TX 77204-3014 USA

http://lcc.uh.edu/ StudyUSA.com    41



Rice University 
Chương trình Anh ngữ Chuyên sâu
• Quy mô lớp học nhỏ (trung bình 12 học sinh mỗi lớp)
• Chương trình học quanh năm (6 khóa học/năm, mỗi khóa kéo dài 7 tuần)
• Các lớp tiếng Anh giao tiếp và chuẩn bị cho học thuật
• Thành phố quốc tế năng động (lớn thứ 4 ở Hoa Kỳ)
• Môi trường học tập thoải mái với nhiều hoạt động ngoại khóa 

(cưỡi ngựa, các môn thể thao nhà nghề, bảo tàng, sở thú và nhiều hoạt động khác)

Rice University 
Glasscock School of Continuing Studies 

Language Programs – MS 560, P.O. Box 1892 
Houston, Texas 77251-1892 USA 

PHONE: 1-713-348-4019           
EMAIL: esl@rice.edu 

esl.rice.edu

esl.rice.edu
*Ảnh minh họa lấy từ Triển lãm Gia súc và Thi tài Điều khiển Gia súc Houston 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



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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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

http://www.odu.edu/esl



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

http://www.odu.edu/esl

INTO Washington State University (WSU)
Chương trình Dự bị và Anh ngữ của INTO cho phép sinh viên học tiếng Anh toàn thời 
gian để chuẩn bị cho các khoá học bậc đại học. Chương trình INTO tại WSU là một lựa 
chọn tuyệt vời cho những người muốn học tiếng Anh.

Sinh viên được học trong lớp có sỹ số nhỏ, do các giảng viên giàu kinh nghiệm giảng 
dạy, tham dự các sự kiện văn hoá và xã hội, và hưởng mức học phí phải chăng. Sau khi 
hoàn thành khoá học, sinh viên sẽ đáp ứng được điều kiện tiếng Anh đầu vào để theo học 
các chương trình học thuật tại WSU.

Tìm hiểu thêm tại: INTOWSUAdmissions@intoglobal.com
WSU cung cấp 200 lĩnh vực đào tạo cho bạn tuỳ chọn!

Đại học Bang Washington là một trường nghiên cứu công lập hàng đầu, cung cấp các 
chương trình bậc đại học, sau đại học và đào tạo nghề. Trong số này, có rất nhiều chương 
trình được tôn vinh cả trong và ngoài nước nhờ chất lượng giảng dạy xuất sắc.

Tìm hiểu thêm tại: www.wsu.edu hoặc truy cập website Văn phòng Đào tạo Quốc tế 
WSU: www.ip.wsu.edu

www.ip.wsu.edu • www.wsu.edu

INTO WSU and International 
Undergraduate Admission

E-mail: INTOWSUAdmissions@intoglobal.com
Phone: 1-509-335-8117 

APPLY HERE: www.ip.wsu.edu
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Bellevue College
Văn phòng Giáo dục Quốc tế và Sáng kiến Toàn cầu
Bellevue College hiện có hơn 1.250 sinh viên quốc tế thuộc diện visa F1  
đến từ 65 quốc gia.
• Trường cao đẳng lớn thứ ba tại bang Washington
• Chuyển tiếp tới các trường đại học hàng đầu như Georgia Tech và Đại học 

Washington
• Các chương trình Anh ngữ ESL, cấp chứng chỉ, bằng cao đẳng chuyển tiếp và bằng 

cử nhân
• Hơn 60 câu lạc bộ sinh viên và chương trình do sinh viên điều hành
• Tuần lễ Giáo dục Quốc tế và các hoạt động hấp dẫn khác dành cho sinh viên quốc tế
• Cơ hội việc làm trong trường và thực tập
• Học bổng cho sinh viên đang học tại cao đẳng Bellevue
• Cách Seattle 15 phút và cách Canada 2 giờ di chuyển
• Các khu ký túc xá mới sắp mở vào kỳ thu 2018
• Chương trình hoàn thành trung học phổ thông mới bắt đầu từ 2018

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 
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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

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    49



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

Lawrence University

711 E. Boldt Way 
Appleton, WI 54911 

Phone: (920) 832-7000

www.lawrence.edu

Đại học Lawrence là một trường đại học khoa học xã hội, nhân văn và tự nhiên và đào tạo 
âm nhạc, chuyên về bậc đại học.

•  Trường có 1.500 sinh viên đến từ hầu hết tất cả các bang ở Mỹ và hơn 50 quốc gia trên 
thế giới. Trong số này, 13% là sinh viên quốc tế.

•  Appleton (dân số 73.000 người) là một trong những thành phố an toàn nhất nước Mỹ; 
trường cách sân bay quốc tế Appleton chỉ 15 phút di chuyển.

•  Tỷ lệ sinh viên/giảng viên của trường là 9:1, và là một trong những trường có tỷ lệ thấp 
nhất Hoa Kỳ. 

•  Có lựa chọn 3 dạng chương trình cấp bằng: Cử nhân Khoa học Xã hội, Cử nhân Âm 
nhạc, Cử nhân Khoa học Xã hội và Cử nhân Âm nhạc (chương trình song ngành 5 năm)

•  170 giảng viên toàn thời gian, 91% có học vị tiến sỹ hoặc bằng cấp cao nhất trong lĩnh 
vực chuyên môn; tất cả các lớp đều do các giáo sư trực tiếp giảng dạy.

•  Có hơn 90% sinh viên nhận được hỗ trợ tài chính và/hoặc học bổng; mức hỗ trợ trị giá 
từ 5.000 - 38.000 đô-la Mỹ, và mức trung bình là 22.000 đô-la Mỹ.

•  73% sinh viên ra trường có việc làm trong vòng 6 tháng kể từ ngày tốt nghiệp; 21% theo 
học các chương trình bậc cao hơn, 5% đi du lịch, và 1% vẫn đang tìm việc (số liệu 2015 
& 2016).



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

Lawrence University

711 E. Boldt Way 
Appleton, WI 54911 

Phone: (920) 832-7000

www.lawrence.edu

Đại học Lawrence là một trường đại học khoa học xã hội, nhân văn và tự nhiên và đào tạo 
âm nhạc, chuyên về bậc đại học.

•  Trường có 1.500 sinh viên đến từ hầu hết tất cả các bang ở Mỹ và hơn 50 quốc gia trên 
thế giới. Trong số này, 13% là sinh viên quốc tế.

•  Appleton (dân số 73.000 người) là một trong những thành phố an toàn nhất nước Mỹ; 
trường cách sân bay quốc tế Appleton chỉ 15 phút di chuyển.

•  Tỷ lệ sinh viên/giảng viên của trường là 9:1, và là một trong những trường có tỷ lệ thấp 
nhất Hoa Kỳ. 

•  Có lựa chọn 3 dạng chương trình cấp bằng: Cử nhân Khoa học Xã hội, Cử nhân Âm 
nhạc, Cử nhân Khoa học Xã hội và Cử nhân Âm nhạc (chương trình song ngành 5 năm)

•  170 giảng viên toàn thời gian, 91% có học vị tiến sỹ hoặc bằng cấp cao nhất trong lĩnh 
vực chuyên môn; tất cả các lớp đều do các giáo sư trực tiếp giảng dạy.

•  Có hơn 90% sinh viên nhận được hỗ trợ tài chính và/hoặc học bổng; mức hỗ trợ trị giá 
từ 5.000 - 38.000 đô-la Mỹ, và mức trung bình là 22.000 đô-la Mỹ.

•  73% sinh viên ra trường có việc làm trong vòng 6 tháng kể từ ngày tốt nghiệp; 21% theo 
học các chương trình bậc cao hơn, 5% đi du lịch, và 1% vẫn đang tìm việc (số liệu 2015 
& 2016).
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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.





THAY ĐỔI CẢ TƯƠNG 

LAI CỦA BẠN
in the USA®
Why Study

 “Hệ thống giáo dục tại Mỹ rất linh 
hoạt, cung cấp các khóa học và 
chủ đề mở rộng tầm nhìn về thế 
giới của chúng tôi, giúp chúng tôi 
tìm kiếm bản chất và ước mơ của 

chính mình.”  
—Elene Beridze đến từ Georgia, hiện 

đang học chuyên ngành Khoa học 
Chính trị - Luật Hình sự tại Đại học 

Manhattanville, cho biết.

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.

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. 
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Cũng có nhiều thông tin hữu ích về chương 
trình MBA, hệ thống giáo dục Mỹ, các trường 
cao đẳng và đại học, nộp hồ sơ nhập học, các 
bài kiểm tra, visa và chuẩn bị tài chính. Và bạn 
đừng quên đọc những bài viết phỏng vấn sinh 
viên nhé!

Ngoài ra, bạn sẽ tìm thấy được những 
thông tin tương tự nhưng phong phú hơn 
nhiều tại StudyUSA.com. Trong đó, có liệt 
kê nhiều trường hơn so với cuốn tạp chí. Mỗi 
trường đều có một trang riêng biệt cung cấp 
những thông tin về chương trình học, địa 

 “Tôi yêu sự đa dạng về con người 
nơi đây, cũng như chất lượng của 

đội ngũ giáo viên.” 
—Cruzkaya Barbosa đến từ 

Venezuela, đang theo học chuyên 
ngành Tiếng Anh và Dinh Dưỡng và 
Chế độ ăn kiêng tại Cao đẳng Cộng 

đồng Howard, chia sẻ.

  “Tôi đã bất ngờ khi thấy sinh viên 
tại Mỹ được tự do trình bày ý kiến 
cá nhân, và giáo viên không phủ 
nhận những điều ấy; trái lại, họ 
còn cổ vũ nhiệt tình bằng cách 
đóng góp thêm quan điểm và 

khởi xướng những cuộc thảo luận 
nhóm.” 

—Nhi Tran đến từ Việt Nam, hiện theo 
học Tiếng Anh tại Trung tâm Anh ngữ 
Chuyên sâu (IEC) tại Đại học bang St. 

Cloud, bày tỏ.

điểm, các dịch vụ hỗ trợ, những yêu cầu cần 
thiết, v.v. và bạn có thể liên hệ trực tiếp với các 
trường và hỏi thêm nhiều thông tin hơn.

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

SỐNG VÀ HỌC TẬP TẠI MỘT ĐẤT NƯỚC KHÁC – ĐẶC BIỆT NƠI MÀ BẠN 
ÍT ĐƯỢC SỬ DỤNG NGÔN NGỮ MẸ ĐẺ CỦA MÌNH – ĐÓ LÀ MỘT SỰ THỬ 
THÁCH, ĐÒI HỎI SỰ CỐ GẮNG, NỖ LỰC VÀ MỘT THÁI ĐỘ TÍCH CỰC.
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applying FOR Admission

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
1  Học bạ: Bản hồ sơ học 

tập chính thức của sinh 
viên

2  Tín chỉ: Chỉ số của tất cả 
các môn học đã hoàn tất, 
thường là bằng số giờ học 
trong lớp mỗi tuần

3  Sinh viên đại học: 
Sinh viên theo học tại một 
trường đại học và chưa 
được cấp bằng cử nhân

4 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

NHẬP HỌC

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. 

Lời Khuyên
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5  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 “Request Informa-
tion” (“Yêu cầu thông tin”) 
trên trang www.studyusa.
com của chúng tôi để điền 
mẫu yêu cầu thông tin trực 
tuyến, hoặc để liên kết trực 
tiếp đến văn phòng thu nhận 
sinh viên, bằng cách nhấp vào 
nút “Apply Now” (“Nộp đơn 
ngay”) trên trang web của 
trường tại trang StudyUSA.
com. Nếu bạn muốn biết 

thêm về một chương trình cử nhân hay chương trình Anh ngữ 
(như chương trình ESL) nào, bạn hãy gửi thư về Văn phòng 
Tuyển sinh của từng trường. 

Muốn nộp đơn vào các khoa Sau Đại Học (sau chương 
trình Cử nhân) bạn phải nộp đơn thẳng vào khoa sau đại học 
mà bạn hội đủ tiêu chuẩn, như Phân khoa Vật lý hoặc Sử. Liên 
hệ với Văn phòng Tuyển sinh của khoa sau đại học hoặc với 
khoa trưởng của phân khoa.

Bạn phải có thành tích học tập tốt nếu bạn muốn được thu 
nhận vào chương trình sau đại học.

Vui lòng cho trường biết là bạn đã biết về trường qua Study 
in the USA®.

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

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

Khi chuẩn bị và luyện tập cho những bài thi 
được trình bày trong bài này, sinh viên 

nên nhớ là có một trình độ Anh ngữ vững chắc 
là điều rất quan trọng. Các bạn đạt được trình 
độ Anh ngữ tốt qua thực hành và luôn luôn 
luyện tập.

Dành nhiều thì giờ học luyện thi. Dùng 
những tài liệu luyện thi sẵn có để làm quen với 
nội dung, cấu trúc của bài thi và những chỉ dẫn 
cần biết. Chỉ dẫn cách thức thi qua máy tính 
và thi trên giấy sẽ được cung cấp trong buổi 
khảo thí.

Thực tập với các câu hỏi và bài tập mẫu có 
sẵn: Các bài thực tập này thường có những 
câu hỏi đã sử dụng thật và những đề tài đã 
được dùng trong các bài thi trước đây cũng 
như các bài thi mẫu. Bạn hãy cố gắng thực tập 
càng nhiều càng tốt trước khi đi thi thực sự.

Tìm hiểu về môi trường thi và thử đặt 
mình trong môi trường đó: Tìm hiểu càng 
nhiều càng tốt về môi trường thi và thực tập 
làm bài thi trong môi trường tương tự. Chỉ cho 
phép bạn trả lời các câu hỏi trong thời gian 
nhất định của bài thi thật và trả lời qua các câu 
hỏi của các phần thật nhanh và thật hiệu quả 
nếu có thể được, xác định và chú trọng vào 
những đề tài bạn cần phải trau dồi thêm.

Khai thác tất cả nguồn tài nguyên bạn 
có thể sử dụng: Một khi bạn biết nhiều về một 
bài thi nào đó và biết bài thi này được chấm 
điểm như thế nào, bạn sẽ làm bài thi hiệu quả 
hơn nhiều. Mạng Internet là nguồn tài liệu xuất 
sắc và phần lớn các thông tin trên mạng đều 
miễn phí. Bạn hãy tận dụng mọi chỉ dẫn và tài 
liệu bạn được cung cấp để làm bài thi thành 
công.

Làm theo mọi chỉ dẫn: Đọc đầy đủ và kỹ 
lưỡng mọi chỉ dẫn trước khi bắt đầu bài thi. 
Nên chắc chắn là bạn hiểu rõ mục tiêu của 
mình và làm cách nào đạt mục tiêu. 

Hãy bình tĩnh và tự tin: Nghỉ ngơi đầy đủ 
trước khi đi thi. Hãy nhớ là càng nghỉ ngơi đầy 
đủ và chuẩn bị sẵn sàng, bạn càng thoải mái 
và bình tĩnh, tự tin trong lúc làm bài thi.
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Bạn có thể không quen với việc sinh viên Hoa Kỳ 
phải viết một bài luận cá nhân gửi theo đơn xin nhập 
học đại học. Sau đây là một số chỉ dẫn cách viết một 
bài luận văn thật xuất sắc!
Bước 1 : Nghĩ ra một đề tài hay. Đề tài bài luận 
của bạn phải có ý nghĩa riêng đối với bạn. Đề tài này 
phải nói lên điều gì đó về con người của bạn, những 
giá trị hoặc sở thích của bạn và bạn khác những sinh 
viên dự tuyển khác ở những phương diện nào. Viết 
những điều gì đó về bạn mà không được biểu hiện 
qua điểm học tập của bạn, qua danh sách các môn 
học bạn đã học hay qua những phần khác trong đơn 
xin nhập học của bạn. Chọn đúng đề tài là việc rất 
quan trọng. Khi bắt đầu suy nghĩ chọn đề tài, bạn hãy 
nghĩ đến một số câu hỏi sau đây: Bạn là người như 
thế nào? Bạn đã từng làm những gì? Bạn muốn đạt 
được gì?
Bước 2 : Viết bài luận. Viết văn mất nhiều thì giờ. 
Bạn đừng vội vã hay nghĩ là bạn có thể viết xong một 
bài luận chỉ trong một buổi chiều. Hãy chú ý thật kỹ 
đến phần mở bài. Tìm cách cuốn hút người đọc để 
họ thêm tò mò, muốn đọc cho đến cuối bài để biết 
thêm về những gì bạn trình bày. Dùng ngôn từ giản 
dị để trình bày ý tưởng; bạn không cần phải dùng từ 
ngữ to lớn để phô trương là bạn biết nhiều tiếng Anh 
- bạn dùng ngôn ngữ để bày tỏ về mình chứ không 
phải để chứng minh sự thông minh của bạn. Nhớ cho 
ví dụ sau mỗi luận điểm.
Bước 3 : Đừng vội vã và nhớ nhờ người
khác giúp. Nhớ dành đủ thì giờ viết bài luận để bạn 
có thể ngưng viết trong vài ngày - hoặc vài tuần - 
rồi viết trở lại. Làm như thế bạn sẽ được đọc lại bài 
mình viết với cách cái nhìn mới. Ngoài ra, bạn cũng 
nên nhờ bạn bè hay người thân trong gia đình đọc 
bài viết của mình - những người này có thể nhận ra 
những điểm bạn thiếu sót hoặc không nghĩ ra để nói. 
Hãy hăng hái nhưng chậm rãi từ từ viết, điều quan 
trọng là nói lên con người xuất sắc của bạn!

Viết một bài luận văn thật xuất sắchọc liên tục”. Nhưng cũng có 
những trường chờ vài  tháng 
rồi thông báo cho tất cả sinh 
viên cùng một lúc.

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

Bạn phải gửi tiền giữ chỗ 
cho trường ngay lập tức nếu 
bạn đang nộp đơn xin trợ cấp 
tài chính hoặc nếu bạn có ý 
định sống trong ký túc xá đại 
học. Vì nhiều trường không 
có đủ ký túc xá trong trường 
đủ cho tất cả sinh viên, bạn 
có nhiều cơ hội được cấp một 
căn phòng trong ký túc xá đại 
học hơn nếu bạn gửi đơn xin 
nhà ở và gửi tiền giữ chỗ sớm.

Trường mà bạn chọn 
cũng có thể yêu cầu bạn cung 
cấp một báo cáo tài chính cho 
biết bạn sẽ có tổng cộng bao 
nhiêu tiền trong suốt những 
năm bạn theo học tại trường. 
Nếu bạn được học bổng hoặc 
chính phủ quốc gia hay công 
ty của bạn đài thọ, bạn sẽ 
phải gửi cho trường mọi chi 
tiết về học bổng hay tiền đài 
thọ này. 
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THÀNH CÔNG NGÀY MAI,  
BẮT ĐẦU VỚI

Thi IELTS để chứng 
minh trình độ tiếng Anh 
của bạn đủ để du học tại 
Mỹ.
Hơn 3.300 cơ sở giáo dục bậc 
cao và chương trình tại Mỹ 
(chương trình trao đổi, học 
bổng Fulbright, chương trình 
cấp bằng, thạc sỹ, tiến sỹ, thạc 
sỹ quản trị kinh doanh, v.v.) 
chấp nhận kết quả IELTS 
như bằng chứng về trình độ 
tiếng Anh. 

Các cơ sở lớn khắp nước 
Mỹ công nhận rằng IELTS 
phản ánh chân thực khả năng 
đọc, hiểu, viết và nói tiếng 
Anh của bạn. IELTS được:
•  25 trường đại học hàng 

đầu của Mỹ tin tưởng
•  tất cả các trường trong 

khối Ivy chấp nhận
•  các chương trình tại 50 

trường đại học Mỹ dẫn đầu 
về số lượng sinh viên quốc 
tế sử dụng

Điểm IELTS cao sẽ giúp 
bạn vào được trường đại học 
mà mình mong muốn.

IELTS là gì?
Hệ thống kiểm tra tiếng Anh 
quốc tế (IELTS) đo trình độ 
ngôn ngữ của những người 
muốn học tập hoặc làm việc 
ở những quốc gia mà tiếng 
Anh được sử dụng như ngôn 
ngữ giao tiếp chính thức. Hệ 
thống sử dụng thang điểm từ 
1-9 để xác định cụ thể trình 
độ của người học, từ người 
hoàn toàn không sử dụng 
(điểm 1) đến chuyên gia 
(điểm 9).
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Đảm bảo chất lượng và tính công bằng
IELTS được các cá nhân và tổ chức trên khắp thế giới công 
nhận và tin tưởng vì tính công bằng, đáng tin cậy và các tiêu 
chuẩn chất lượng cao.

Công bằng cho thí sinh dự thi
Bài thi IELTS được công nhận là công bằng cho tất cả các 

thí sinh dự thi, bất kể quốc tịch, nền văn hóa, giới tính nào 
hoặc có nhu cầu đặc biệt gì. Thí sinh tham dự có thể an tâm 
rằng kỳ thi IELTS:
• cung cấp sự đánh giá xác thực và có giá trị về bốn kỹ năng 

ngôn ngữ: nghe, nói, đọc và viết
• đánh giá các kỹ năng ngôn ngữ, không phải kiến thức chuyên 

ngành; các chủ đề được đề cập là tổng quát để tất cả các thí 
sinh dự thi đều có thể trả lời các câu hỏi liên quan

• chú trọng vào đánh giá khả năng giao tiếp thực tế
• phục vụ cho mục đích học thuật và phi học thuật thông qua 

sự lựa chọn hai phiên bản
• bao gồm phần nói một đối một trực tiếp
• công nhận tất cả các tiêu chuẩn tiếng Anh bản ngữ, bao gồm 

Bắc Mỹ và Vương quốc Anh
• đảm bảo các câu hỏi được thử nghiệm rộng rãi với những 

người đến từ các nền văn hóa khác nhau để chắc chắn rằng 
chúng phù hợp và công bằng.

Cơ cấu bài thi
Bài thi IELTS đánh giá các kỹ năng nghe, nói, đọc và viết – 
trong vòng dưới 3 tiếng đồng hồ.

Có hai kiểu bài thi IELTS: IELTS Học thuật và IELTS 
Tổng quát. Phần thi Nghe và Nói ở cả hai bài thi là giống nhau, 
nhưng chủ đề của phần Đọc và Viết thì khác nhau phụ thuộc 
vào bài thi nào bạn chọn.

Phần thi Nghe, Đọc và Viết của cả hai bài thi IELTS đều 
được hoàn thành trong cùng ngày, không có quãng nghỉ nào 
giữa các kỹ năng.

Tuy nhiên, phần thi Nói có thể được hoàn thành trước 
hoặc sau các phần thi khác một tuần. Trung tâm mà bạn dự thi 
sẽ thông báo cho bạn về điều này.

Tổng thời gian thi là 2 tiếng 45 phút.

Chuẩn bị cho bài thi IELTS như thế nào
Một khi đã chọn sẽ thi IELTS, điều đầu tiên bạn cần làm là 
chuẩn bị thật kỹ. Có rất nhiều cách để chuẩn bị cho kỳ thi, dưới 
đây là những cách phổ biến nhất:

Các khóa Luyện thi 
IELTS: Hội đồng Anh có 
hơn 75 năm kinh nghiệm 
trong giảng dạy tiếng Anh. 
Chúng tôi mở các khóa luyện 
thi IELTS, các buổi hội thảo 
và kỳ thi thử cho cả bốn kỹ 
năng: Nghe, Nói, Đọc và 
Viết. Hãy liên hệ với trung 
tâm Hội đồng Anh gần nhất 
để tìm hiểu về các khóa học 
tại khu vực bạn ở.
Các Khóa học Trực tuyến: 
Có rất nhiều khóa học IELTS 
trực tuyến để bạn có thể học 
các kỹ năng và chiến lược thi 
hữu ích, luyện tập và phát 
triển các kỹ năng và chiến 
lược này bằng cách hoàn 
thành các bài thi dạng IELTS 
bao gồm đọc, nghe, nói và 
viết, đồng thời mài giũa các 
kỹ năng cần thiết để bạn đạt 
mức điểm mong muốn.
Tự học sử dụng Tài liệu 
học: Rất nhiều tài liệu ng-
hiên cứu (sách và đĩa CD) 
có sẵn trên thị trường và trên 
Internet. Bạn cũng có thể tìm 
các bài kiểm tra trước. Có 
sách điện tử miễn phí, bài 
kiểm tra và tài liệu có sẵn trực 
tuyến.

Dưới đây là một vài bí 
quyết để đạt kết quả tốt 
trong kỳ thi IELTS
Làm quen với cơ cấu bài 
thi: Điều đầu tiên cần quan 
tâm là cấu trúc bài thi. Hãy 
tham khảo thêm thông tin 
trong quyển cẩm nang hướng 
dẫn thí sinh và làm quen với 
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Các nhân tố ảnh hưởng đến thành công khi học 
tại Mỹ

MỘT:          Quyết định xem bạn muốn  
học ở đâu 

•  Bạn muốn đạt bằng cấp hay chứng chỉ gì?
•  Bạn muốn học chuyên ngành gì?

HAI:Quyết định xem những chi phí nào bạn sẽ  
phải trả 

•  Tiền thuê nhà 
•  Chi phí sinh hoạt bao gồm ăn uống và đi lại 
•  Chi phí nhập học và các chi phí học tập khác

BA:Chuẩn bị hồ sơ
Chuẩn bị hồ sơ sớm trước hạn nộp của trường để 

đảm bảo tất cả các điểm bài thi, kết quả học tập và các giấy tờ 
khác được nộp kịp thời.

BỐN: Chắc chắn rằng bạn có visa phùhợp để học  
tại Mỹ 

Hãy đảm bảo bạn biết rõ loại visa nào bạn cần, và thông tin 
cần thiết để nộp hồ sơ xin visa.

NĂM: Lấy điểm IELTS để giúp bạn nộp hồ sơ vào 
một trường cao đẳng hoặc đại học 

Điểm IELTS sẽ cải thiện cơ hội của bạn được chấp nhận vào 
học tại một trường ở Mỹ.

CẤU TRÚC  
BÀI THI 

IELTS

PHẦN THI NÓI
11 đến 14 phút

BÀI THI HỌC THUẬT 
PHẦN THI VIẾT 

2 phần
(150 đến 250 từ)

60 phút

BÀI THI TỔNG QUÁT 
PHẦN THI VIẾT

2 phần
(150 và 250 từ)

60 phút

BÀI THI HỌC THUẬT 
PHẦN THI ĐỌC

3 phần
40 mục
60 phút

BÀI THI TỔNG QUÁT 
PHẦN THI ĐỌC

3 phần
40 mục
60 phút

bài thi. Chú ý đến độ dài của 
mỗi phần thi, số lượng câu 
hỏi phải trả lời, những điều 
mà người ra đề đòi hỏi với 
phần thi viết và nói, v.v.
Làm thử bài thi: Đây là 
phương pháp giúp bạn tăng 
tốc độ làm bài. Bằng cách làm 
bài thi thử, bạn sẽ trở nên tự 
tin hơn và có thể phát hiện ra 
điểm yếu của mình.
Cố gắng sử dụng tiếng 
Anh hàng ngày: Nói tiếng 
Anh với bạn bè và gia đình 
mình. Đọc các báo và tạp chí 
tiếng Anh. Xem và nghe các 
chương trình và bộ phim nói 
tiếng Anh. Đọc phần phụ đề 
sẽ giúp bạn cải thiện khả năng 
ngôn ngữ của mình.

Bạn có thể tham khảo 
cuốn cẩm nang đầy đủ về 
việc học tại Mỹ tại đây: www.
takeielts.org 

PHẦN THI NGHE
4 phầns
40 mục
30 phút
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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 
bài kiểm tra, bài đố và làm các 

Learning English
Bởi Jennifer Privette

“Tôi đã dàn xếp những bất đồng ngôn ngữ nhờ năm 
bước: học thật chăm chỉ, giao tiếp và đặt câu hỏi, tra cứu 
Google, ghi chép, và ghi nhớ kiến thức.” 
—Hoa Thuy Quynh Nhu Nguyen from Vietnam, Media Studies and Production 

Temple University in Philadelphia
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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.

+ 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), Cambridge, Massachusetts

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

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

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

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? 

Jennifer Privette là Biên tập viên và Trợ lý Xuất bản của cuốn Study in 
the USA và website StudyUSA.com.

T rường 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 cao đẳng (college) là một “trường”. Bạn 
cũng có thể gọi trường đại học bốn năm (univer-
sity) là “trường”. Bạn có thể dùng từ “trường” cho 
bất cứ viện Anh ngữ, chương trình sau 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 cao đẳng 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 cao đẳng) 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 qua-
nh trường.) Một vài trường đại học dạng “col-
lege” 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 “uni-
versity”, 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,  

CAO ĐẲNG  và ĐẠI HỌC 

“Sinh viên cần năng động 
và làm quen với việc suy 

nghĩ sáng tạo để có những 
trải nghiệm tuyệt vời trong 

các lớp học Mỹ.”
—Thao Tran đến từ Việt Nam, 
hiện theo học ngành Hóa Sinh 

học tại Cao đẳng  
North Seattle

school, college, and university?
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T rường 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 cao đẳng (college) là một “trường”. Bạn 
cũng có thể gọi trường đại học bốn năm (univer-
sity) là “trường”. Bạn có thể dùng từ “trường” cho 
bất cứ viện Anh ngữ, chương trình sau 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 cao đẳng 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 cao đẳng) 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 qua-
nh trường.) Một vài trường đại học dạng “col-
lege” 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 “uni-
versity”, 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,  

CAO ĐẲNG  và ĐẠI HỌC 

“Sinh viên cần năng động 
và làm quen với việc suy 

nghĩ sáng tạo để có những 
trải nghiệm tuyệt vời trong 

các lớp học Mỹ.”
—Thao Tran đến từ Việt Nam, 
hiện theo học ngành Hóa Sinh 

học tại Cao đẳng  
North Seattle

school, college, and university?
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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 

BẢNG XẾP HẠNG  
CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÓ CHO BẠN 
DANH SÁCH NHỮNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC 
“TỐT NHẤT” TẠI MỸ?
Will  

Rankings  

Show You  

the “Best”  

Universities?

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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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 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 

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.

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 
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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TÌM HIỂU 

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 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. 

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)

CỦA SINH VIÊN
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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 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. 

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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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 “semesters.” (Một vài trường 
có lịch học ba kỳ, hay còn gọi là “trimester”) 
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, 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 

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
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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 “semesters.” (Một vài trường 
có lịch học ba kỳ, hay còn gọi là “trimester”) 
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, 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 

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
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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 ng-
hiên cứu và viết bài luận hoặc luận án. Bài ng-
hiên cứu này phải thể hiện quan điểm, thiết 
kế hoặc nghiên cứu mới chưa được phát hành 
trước đây.

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

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

Hàng tuần, giảng viên sẽ yêu cầu sinh 
viên đọc sách giáo khoa và các ấn phẩm khác. 
Giảng viên sẽ yêu cầu sinh viên cập nhật thông 
tin qua việc đọc và làm bài tập giúp sinh viên 
tham gia thảo luận trong lớp và hiểu bài giảng. 
Một số chương trình cấp bằng cũng yêu cầu 
sinh viên dành thời gian trong phòng thí 
nghiệm.

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

về đóng góp của sinh viên trong lớp học, 
nhưng giảng viên khuyến khích sinh viên 

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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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.

Jennifer Privette là Biên tập viên và Trợ lý Xuất 
bản của cuốn Study in the USA và website 
StudyUSA.com.  

NĂM THỨ NHẤT
Jane bắt đầu  

học tập tại Trường Cao Đẳng Highline

NĂM THỨ HAI
Jane học rất nhiều khóa học 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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CÁC HÌNH THỨC GIÁO  
DỤC BẬC CAO TẠI MỸ

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 associate, nhưng điều khác biệt quan 

trọng nhất là bằng đó có thể chuyển tiếp được hay không. Thường thì có hai loại 
bằng chính: một là bằng chuyển tiếp lên đại học và hai là chứng chỉ giúp sinh viên bắt 
đầu làm việc. Bằng chuyển tiếp lên đại học thường là bằng 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. 
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DỄ HAY KHÓ?

Bạn đang mơ ước 
đi du học Mỹ? Bạn 
lo lắng về thủ tục xin 
cấp visa?
Bạn không cần phải lo lắng 
nữa! Sự thật là các nhân viên 
phòng lãnh sự muốn cấp visa 
cho các bạn, miễn là các bạn 
đáp ứng các yêu cầu của họ. 
Những tin đồn và vô số các 
thông tin sai lệch hiện nay 
khiến nhiều bậc phụ huynh 
và các bạn học sinh/sinh viên 
nghĩ rằng xin visa du học là 
rất khó khăn. Tuy nhiên, việc 
đó đơn giản hơn bạn nghĩ. 

 Mọi câu hỏi mà nhân 
viên lãnh sự ngồi sau khung 
cửa kính đặt ra sẽ chỉ xoay 
quanh ba điểm mấu chốt 
này. Các nhân viên lãnh sự 
là người đưa ra quyết định 
- đồng ý, cân nhắc việc bổ 
sung thêm các giấy tờ hay từ 
chối cấp visa - hoàn toàn dựa 
trên các câu trả lời của bạn, 
kĩ năng và trực giác của họ. 
Điều này có nghĩa là bạn nên 
nói sự thật, sử dụng các tài 
liệu xác thực và giải thích mọi 
kế hoạch của mình một cách 
logic và rành mạch.  

Vậy các nhân viên 
lãnh sự có khi nào 
mắc sai lầm hay 
không?

Bới  Mark A. Ashwill

DỄ HAY KHÓ?



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 định việc bạn có được 
đi học ở Mỹ hay không, hãy 
tập trung vào những điều cơ 
bản và đơn giản hóa vấn đề. 
Xem xét kĩ các tiêu 
chí và suy nghĩ xem 
bạn sẽ kể câu chuyện 
của riêng bạn như 
thế nào cho hợp lý, 
tránh tình trạng “học 
thuộc lòng”. (Các nhân 
viên lãnh sự sẽ rất khó chịu 
nếu bạn trình bày lí do đi 
học ở Mỹ vì “nước Mỹ có hệ 
thống giáo dục tiên tiến bậc 
nhất trên thế giới”, hay đại 

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

THE US STUDENT VISA 
VISA HỌC SINH MỸ
IT’S NOT ROCKET 
SCIENCE! ĐÓ 
KHÔNG PHẢI LÀ 
NGÀNH KHOA HỌC 
TÊN LỬA !

NĂM NGOÁI  595.542 VISA    SINH VIÊN F-1 ĐÃ ĐƯỢC CẤP

6 LỜI KHUYÊN CHO 
BUỔI PHỎNG V N 
XIN VISA
+ Mặc trang phục veston hoặc váy công 

sở
+ Trả lời các câu hỏi một cách cụ thể, 

chính xác
+  Mang theo bản báo cáo tài khoản 

ngân hàng hoặc tài liệu chứng minh 
tình trạng việc làm

+  Cung cấp chi tiết kế hoạch học tập 
của bạn

+  Giữ bình tĩnh và thái độ chuyên 
nghiệp

+  Trả lời đúng sự thật

NĂM NGOÁI  595.542 VISA    SINH VIÊN F-1 ĐÃ ĐƯỢC CẤP

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.

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:
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Đôi khi là có, bởi họ cũng chỉ 
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tế đến học tại các trường đại 
học/cao đẳng của nước mình 
nhiều nhất có thể. 
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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 

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 
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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

THE US STUDENT VISA 
VISA HỌC SINH MỸ
IT’S NOT ROCKET 
SCIENCE! ĐÓ 
KHÔNG PHẢI LÀ 
NGÀNH KHOA HỌC 
TÊN LỬA !

NĂM NGOÁI  595.542 VISA    SINH VIÊN F-1 ĐÃ ĐƯỢC CẤP

6 LỜI KHUYÊN CHO 
BUỔI PHỎNG V N 
XIN VISA
+ Mặc trang phục veston hoặc váy công 

sở
+ Trả lời các câu hỏi một cách cụ thể, 

chính xác
+  Mang theo bản báo cáo tài khoản 

ngân hàng hoặc tài liệu chứng minh 
tình trạng việc làm

+  Cung cấp chi tiết kế hoạch học tập 
của bạn

+  Giữ bình tĩnh và thái độ chuyên 
nghiệp

+  Trả lời đúng sự thật

NĂM NGOÁI  595.542 VISA    SINH VIÊN F-1 ĐÃ ĐƯỢC CẤP

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.

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

Có    rất nhiều sinh viên 
Mỹ - cũng như 90.000 

sinh viên quốc tế - theo học 
tại một 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 việc 
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 đóng vai trò 
là bước đệm 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 và 
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 

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:

1 TUYỂN SINH ĐẦU VÀO DỄ DÀNG HƠN. Yêu cầu 
về điểm thi TOEFL (Test of English as a Foreign Language 

– Bài Kiểm tra Tiếng Anh như Ngôn ngữ Nước ngoài) và yêu 
cầu học thuật tại các trường cao đẳng cộng đồng 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. 

2 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.  

3 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.  

4 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.

5 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.
Elizabeth Lyon là Phó Giám đốc và Cố vấn viên Chuyển tiếp tại Cao 
đẳng Cộng đồng Edmonds.
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NHÂN CỦA BẠN TẠI MỘT TRƯỜNG  
CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG

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

= 4 năm (bằng cử nhân)
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HÃY BẮT ĐẦU CHƯƠNG TRÌNH CỬ 
NHÂN CỦA BẠN TẠI MỘT TRƯỜNG  
CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG

Có    rất nhiều sinh viên 
Mỹ - cũng như 90.000 

sinh viên quốc tế - theo học 
tại một 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 việc 
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 đóng vai trò 
là bước đệm 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 và 
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 

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:

1 TUYỂN SINH ĐẦU VÀO DỄ DÀNG HƠN. Yêu cầu 
về điểm thi TOEFL (Test of English as a Foreign Language 

– Bài Kiểm tra Tiếng Anh như Ngôn ngữ Nước ngoài) và yêu 
cầu học thuật tại các trường cao đẳng cộng đồng 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. 

2 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.  

3 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.  

4 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.

5 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.
Elizabeth Lyon là Phó Giám đốc và Cố vấn viên Chuyển tiếp tại Cao 
đẳng Cộng đồng Edmonds.

BEGIN YOUR BACHELOR’S DEGREE AT A COMMUNITY COLLEGE
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đẳng cộng đồng, đã chuyển 
tiếp lên UCLA sau khi đã 
nhận được bằng chuyển tiếp 
2 năm. 

Chuyển tiếp Dễ dàng
Nhiều trường cao đẳng và đại 
học có những thỏa thuận đặc 
biệt được biết đến như những 
“thỏa thuận chuyển tiếp” hay 
hợp tác Đảm bảo Tuyển sinh 
Chuyển tiếp (Transfer Ad-
mission Guarantee – TAG) 
với các trường khác. Những 
thỏa thuận chuyển tiếp này 
giúp đảm bảo rằng những tín 
chỉ 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 số tín chỉ và thời 
gian học. Ví dụ, 10 Trường 
Cao đẳng Cộng đồng Mari-
copa (Maricopa Communi-
ty Colleges) tại khu vực đô 
thị Phoenix, bang Arizona, 
hợp tác chặt chẽ với Trường 
Đại học Arizona (University 
of Arizona), Trường Đại học 
Bang Arizona (Arizona State 
University) 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 Chuyển tiếp 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 

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 

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 Cao đẳng chuyển tiếp ngành 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 – Đào tạo Thực hành Không bắt buộc); sau đó tôi sẽ 
chuyển tiếp lên một trường đại học. Hai lựa chọn hàng đầu của 
tôi là Trường Đại học Bang California tại Northridge (California 
State University in Northridge) và Trường Đại học Thành phố 
New York (City University of New York). 
Đến với nước Mỹ và Trường Cao đẳng Edmonds là sự lựa 
chọn tuyệt vời nhất của tôi. Tôi nhận thấy được tầm quan trọng 
của việc kiên trì theo đuổi mục tiêu và không bỏ cuộc. Có rất 
nhiều cơ hội trong trường như những hoạt động, câu lạc bộ, và 
việc làm. Việc học giỏi trong lớp và nhiệt tình tham gia các hoạt 
động trong trường chắc chắn sẽ giúp bạn thành công trong 
việc đạt được những ước mơ của mình.

CỦA SINH VIÊN
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cầu này có thể bao gồm một 
mức điểm tổng kết trung 
bình, khóa học, và điểm thi 
TOEFL nhất định. Nhưng 
cũng có một số chuyên ngành 
không được bao gồm trong 
các thỏa thuận chuyển tiếp. 
Ví dụ, chuyên ngành Quản 
trị Kinh doanh không được 
bao gồm trong các thỏa thuận 
chuyển tiếp vào Trường Đại 
học California, Irvine (the 
University of California, 
Irvine).

Những thỏa thuận 
chuyển tiếp và hợp tác đảm 
bảo tuyển sinh 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 Cali-
fornia (University of Cali-
fornia – 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 thuộc hai hệ 
thống trên 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 chuyển tiếp 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 khoa học 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 chuyển tiếp làm 
bạn nản lòng. Nếu bạn có kế hoạch rõ ràng, việc học chuyển 
tiếp sẽ là một cách 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 lớn 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 
CHUYỂN TIẾP QUỐC TẾ

N        hiều trường cao đẳng cộng đồng tổ chức những 
“triển lãm chuyển tiếp” 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 tiếp 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 
chuyển tiếp 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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Theo Viện Giáo dục 
Quốc tế (IIE), gần 

975.000 sinh viên từ các nước 
khác đã theo học tại các trường 
cao đẳng và đại học Hoa Kỳ 
trong năm học 2014-15, tăng 
10% so với năm trước. Trong 
số những sinh viên này, khoảng 
20% đến Hoa Kỳ để theo đuổi 
một tấm bằng trong lĩnh vực 
kinh doanh.

Tiến sĩ Shan Yan, trợ lý 
giáo sư tài chính tại trường 
Kinh doanh Sigmund Weis 
thuộc Đại học Susquehanna, 
cho biết: “Ranh giới của ng-
hiên cứu và đào tạo kinh do-
anh nằm tại các trường đại học 
hàng đầu của Hoa Kỳ.”

Cộng đồng kinh doanh tại 
Hoa Kỳ có ảnh hưởng mạnh 
mẽ đến nền kinh tế toàn cầu. 
Cũng có lý khi học kinh do-
anh ở Hoa Kỳ, nơi mà bạn có 
những cơ hội vốn không tồn 
tại ở ngôi trường bản xứ của 
mình.

Chẳng hạn như, rất nhiều 
chương trình kinh doanh bậc 
đại học mang đến sự hòa trộn 
có giá trị giữa lý thuyết và ứng 
dụng thực tế, đặt trọng tâm vào 
một số lĩnh vực kinh doanh 
chuyên biệt, và cơ hội thực tập 
tại một số công ty cạnh tranh 
nhất trên thế giới.

Yan giải thích thêm: “Các 
mô hình kinh doanh đổi mới 
cũng được tạo ra tại thị trường 
Mỹ. Khi bạn kết hợp việc đào 
tạo học thuật cùng việc tiếp 
xúc với thị trường thực tế, bạn 
có thể thấy giá trị của việc học 
kinh doanh tại Mỹ đối với sinh 
viên quốc tế.” Có hơn 4.700 cơ 
sở giáo dục cấp bằng tại Mỹ. 

MỘT CHƯƠNG TRÌNH KINH 
DOANH TẠI MỸ BỚI  Lindy Kravec

Choosing a Business Program 
in the United States
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Choosing a Business Program 
in the United States

Một số cung cấp chương trình cao đẳng, trong khi số khác thì cung 
cấp chương trình cử nhân.

Câu hỏi ở đây là, bằng cách nào bạn có thể lựa chọn được một 
ngôi trường phù hợp với mình trong từng ấy phương án? Dưới đây 
là một số điều bạn cần cân nhắc:

ĐỊA ĐIỂM - HÃY NGHĨ NHIỀU HƠN LÀ BỜ ĐÔNG 
HAY BỜ TÂY.
Mỹ là một quốc gia rộng lớn, với sự phân hóa cao về mặt địa lý, 
nhân khẩu và khí hậu. Bạn có thể muốn lựa chọn một ngôi trường 
ở địa điểm cho phép mình trải nghiệm cả bốn mùa trong năm, 
hoặc một nơi mà mùa hè kéo dài bất tận. Bạn có thể sẽ thích một 
ngôi trường nằm ở khu vực đô thị náo nhiệt, hoặc ở một thị trấn 
nhỏ xinh xắn. Nhưng bạn cũng cần nghĩ về việc muốn học tại một 
trường đại học công lập lớn, hay một trường đại học tư thục nhỏ, 
hoặc là một lựa chọn nào khác. Có quan trọng không nếu bạn học 
tại lớp học quy mô nhỏ, nơi bạn dễ dàng tương tác với những sinh 
viên khác cũng như giáo viên của mình, hoặc nếu bạn cảm thấy 
thoải mái với lớp học quy mô lớn hơn?

Hãy nhớ rằng, nếu du học tại Mỹ, bạn sẽ có cơ hội đi du lịch 
và khám phá rất nhiều khu vực trên toàn đất nước. Tuy nhiên nếu 
chọn một trường nào, hãy cân nhắc đến việc địa điểm trường có 
thể ảnh hưởng đến chương trình mà bạn học ra sao.

Nếu học kinh doanh, bạn có thể muốn chọn một trường đại 
học hoặc cao đẳng có vị trí gần với các trung tâm tài chính như 
Chicago hoặc New York, và một trường đã có số liệu chứng minh 
là hỗ trợ sinh viên tiếp cận với những chuyên gia trong lĩnh vực 
của họ. Cơ hội kết nối với một chuyên gia kinh doanh trong một 
ngày, hoặc làm việc thực tế trong môi trường doanh nghiệp ở vị trí 
thực tập sinh là vô giá.

Sau khi tốt nghiệp, visa sinh viên quốc tế của bạn sẽ cho phép 
bạn làm việc tại Mỹ trong vòng một năm để thu thập kinh nghiệm 
thực tế. Với tấm bằng kinh doanh nhận được tại Mỹ, bạn có thể có 
trải nghiệm tại bất cứ lĩnh vực nào, làm việc cho một trong những 
công ty hàng đầu trên thế giới!

HÃY TÌM NHỮNG KHÓA HỌC CHUYÊN NGÀNH DO 
CÁC GIẢNG VIÊN KHOA GIẢNG DẠY.
Mặc dù nhiều trường kinh doanh ở Hoa Kỳ cung cấp bằng cấp về 
quản trị kinh doanh nói chung, nhưng hầu hết đều cho bạn cơ hội 
theo học các lĩnh vực chuyên ngành như tài chính, kế toán, tiếp 
thị, hoặc thậm chí quản lý toàn cầu, quản lý doanh nghiệp hoặc 
quản lý thương hiệu cao cấp. Các chương trình này cũng cho phép 
bạn đạt được một nền giáo dục toàn diện thông qua các môn tự 
chọn bao gồm các ngôn ngữ trên thế giới, toán học và khoa học, 
nghiên cứu xã hội, văn học và nghệ thuật. Bạn sẽ không chỉ tốt 
nghiệp với bằng cấp kinh doanh mà còn có nhiều kiến thức giúp 

nâng cao khả năng tư duy phản 
biện qua những bài học, một 
kỹ năng mà các nhà tuyển dụng 
đánh giá cao.

Bạn không nên đánh giá 
thấp tầm quan trọng của các 
giảng viên trong các trường dạy 
kinh doanh ở Hoa Kỳ. Các giáo 
sư được đào tạo từ các trường 
đại học hàng đầu và có thể 
cung cấp những thông tin cập 
nhật nhất cho sinh viên, Tiến 
sĩ Yan giải thích. Họ không chỉ 
là giáo sư, mà còn là các nhà ng-
hiên cứu và cố vấn.

Các giáo sư sắp xếp giờ 
hành chính sao cho sinh viên 
có thể đến gặp riêng họ để hỏi 
lại bài giảng hoặc bàn luận về 
các kế hoạch nghề nghiệp. Họ 
sẽ tư vấn cho bạn về các cơ hội 
thực tập, và giúp bạn hoàn 
thành hồ sơ việc làm hoặc 
đăng ký học cao học. Một khi 
hiểu rõ về bạn, họ sẽ trở thành 
người viết thư giới thiệu cho 
bạn và kết nối bạn với những 
người giúp bạn thành công.

John Martone, sinh viên 
chuyên ngành Kế toán tại Đại 
học Susquehanna, có được cơ 
hội thực tập cũng nhờ vào cách 
này. Người tư vấn cho Martone 
là Phó Giáo sư chuyên ngành 
Kế toán Jerry Habegger, giới 
thiệu cậu với một cựu sinh 
viên, người này sau đó lại chỉ 
dẫn cậu đến phòng tuyển dụng 
của công ty PricewaterhouseC-
oopper. Và hiện tại, Martone 
đang thực tập cho văn phòng 
của công ty đặt tại Manhatta, 
hỗ trợ trong vấn đề hoàn thuế 
doanh nghiệp và nghiên cứu 
các khách hàng tiềm năng.

Khi bạn tìm kiếm thông tin 
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quản lý trên toàn thế giới, AACSB đã kiểm định 775 trường kinh 
doanh tốt nhất thế giới tại 52 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Kiểm định từ AACSB bảo đảm rằng cơ sở giáo dục đã tuân 
theo một chương trình giảng dạy khắt khe, do đội ngũ giảng viên 
chất lượng cao giảng dạy, và đã trải qua những quy trình đánh giá 
và cải thiện liên tục. 

Lindy Kravec là cây bút tự do tại Pittsburgh, Pennsylvania.

trên trang web của các trường 
cao đẳng và đại học mà bạn 
quan tâm, bạn nên đọc lý lịch 
của các giáo viên viên giảng dạy 
trong lĩnh vực chuyên ngành 
của mình. Bạn sẽ hiểu thêm về 
nền tảng học vấn cũng như các 
mối quan tâm nghiên cứu của 
họ, và biết rõ hơn về những gì 
bạn có thể học hỏi từ họ.

VIỆC KIỂM ĐỊNH LÀM 
NÊN KHÁC BIỆT CỦA 
TRƯỜNG.
Làm thế nào để nhận biết một 
trường kinh doanh đạt tiêu 
chuẩn cao nhất về giảng dạy? 
Hãy tham khảo kiểm định từ 
Hiệp hội các trường kinh do-
anh cao cấp quốc tế (AACSB 
International). Hiệp hội lâu 
đời này thúc đẩy việc giáo dục 

ĐẠI HỌC SUSQUEHANNA
Đại học Susquehanna là một trong số ít các trường đại học đạt được kiểm định từ AACSB. Các khóa 
học đòi hỏi cao xây dựng trên nền tảng đào tạo khoa học xã hội, nhân văn và tự nhiên bền vững mang 
đến cho sinh viên theo học kinh doanh tại Susquehanna những điều các em cần để đạt được thành 
công. 

Ngoài ra, chương trình Cơ hội Toàn cầu bắt buộc cho phép sinh viên tìm hiểu về các nền văn hoá 
khác thông qua trải nghiệm học tập ở nước ngoài, và học cách thích ứng với nền kinh tế toàn cầu đang 
thay đổi nhanh chóng. Trong vòng sáu tháng sau khi tốt nghiệp, 98% sinh viên tốt nghiệp trường kinh 
doanh của Susquehanna đều được tuyển dụng hoặc học tiếp chương trình cao học.

Busisiwe L. Chapula, sinh viên quốc tế, nói: “Gia đình tôi luôn tin tưởng rằng việc học ở Mỹ sẽ 
khiến tôi khác biệt với bạn bè cùng lứa...”

Chapula là người Zambia, đến học tại Đại học Susquehanna. Cô chuẩn bị tốt nghiệp chuyên 
ngành Kế toán vào kỳ Xuân 2017. Chapula nói rằng mình chọn Susquehanna vì quy mô và khoảng 
cách gần các trung tâm kinh doanh tại Philadelphia, thành phố New York và Washington, D.C. Mặc 
dù vậy, vị trí không phải là lý do duy nhất.

Chapula nói thêm: “Điều tôi thích nhất khi học tại đây là những kiến thức tôi học được bên ngoài 
lớp. Chẳng hạn như, tôi học được cách mở rộng mạng lưới quan hệ, xây dựng và trau chuốt lý lịch, 
cũng như phát biểu một cách hiệu quả trước đám đông.”

Giờ đây, khi đã sẵn sàng tốt nghiệp với tấm bằng kinh doanh Mỹ trên tay, Chapula, giống như 
những sinh viên đã tốt nghiệp khác, tự tin rằng mình sẽ có vô số lựa chọn tại quê nhà - hoặc bất cứ 
đâu trên thế giới mà cô lựa chọn để sống và làm việc.
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Tại Đại học Marquette ở Wisconsin, sinh viên được hưởng lợi từ các lớp học quy mô nhỏ và sự quan 
tâm của giảng viên và nhân viên. Sinh viên được chuẩn bị để trở thành các nhà lãnh đạo có trách 
nhiệm, có năng lực và có đạo đức trong lĩnh vực kế toán, kinh doanh, chính phủ và phi lợi nhuận. Với 
sự nhấn mạnh về sự thành công của thế giới thực, Marquette cung cấp các dịch vụ như hỗ trợ viết sơ 
yếu lý lịch và chuẩn bị phỏng vấn việc làm. Chương trình kế toán của Marquette nhận được kiểm định 
uy tín AACSB, chỉ có 1 - 2% tất cả các chương trình đào tạo kế toán tại Mỹ có được kiểm định này.

Marquette cung cấp chương trình ghép kỳ thực tập cho cả sinh viên đại học và sau đại học.
Giáo sư Michael Akers, chủ tịch của Chương trình Kế toán Marquette nói: “Họ hoàn thành các nhiệm 
vụ công việc tương tự như nhân viên năm thứ nhất và tham gia vào các hoạt động kinh doanh tại 
Hoa Kỳ. Một số sinh viên thậm chí nhận được một lời mời làm việc khi kết thúc chương trình thực 
tập của họ.

Yuli Pang, một sinh viên cao học thực tập tại PricewaterhouseCoopers (PwC) thông qua chương 
trình kết hợp, được công ty mời vào làm việc tại một vị trí toàn thời gian. Pang cho biết: “Một khi đã 
làm việc tại công ty tôi sẽ có cảm giác gắn kết với những người tôi sẽ làm việc cùng và công ty cũng 
biết được tôi có thích hợp hay không.”

Pang cũng tận dụng chương trình cấp bằng thạc sỹ ngắn, kéo dài một năm dành cho sinh viên.
Vị trí của trường đại học mang lại rất nhiều cơ hội. Milwaukee, Wisconsin là nơi tọa lạc các công ty 
như Harley-Davidson Inc., Johnson Controls, và Northwestern Mutual.

Sinh viên học thạc sỹ có thể tham gia Beta Alpha Psi, tổ chức các dự án dịch vụ và buổi họp với 
cộng đồng kinh doanh địa phương.

Một đặc điểm đặc biệt khác là khóa học độc lập giúp sinh viên giải quyết các vụ án tài chính thực 
tế bằng cách kết hợp với Sở Cảnh sát Milkwaukee.

Chương trình Quản lý Hậu cần của Cao đẳng Cộng đồng Truckee Meadows (TMCC) được thiết kế 
để đào tạo cả các chuyên gia nghề nghiệp đang tái thiết hoặc nâng cao kỹ năng để thăng tiến trong 
công việc, lẫn các sinh viên muốn có tấm bằng trong lĩnh vực thú vị và đang phát triển này - Quản lý 
Hậu cần được ước tính sẽ tăng 35% trong vòng từ 5 đến 10 năm tới.

Hậu cần là quá trình đưa đúng sản phẩm tới đúng vị trí tại đúng thời điểm với mức giá hợp lý. Các 
nhà quản lý hậu cần xử lý các sản phẩm và dịch vụ từ đầu đến cuối, tìm nguyên liệu thô, điều phối việc 
giao hàng để sản xuất, phân phối sản phẩm đến người tiêu dùng và đảm bảo rằng sản phẩm được 
phân phối theo cách hỗ trợ chiến lược của công ty.

Với trọng tâm là giảng dạy lý thuyết với ứng dụng trong thế giới thực, sinh viên tốt nghiệp có khả 
năng dùng những gì họ học được trong lớp để vận dụng sau khi ra trường. Sinh viên được trang bị để 
làm trong cách lĩnh vực phổ biến như nhà Phân tích, Quản lý Hậu cần Quốc tế, Quản lý Chuỗi Cung 
ứng, Quản lý Hậu cần và Quản lý Vận tải, và những ngành nghề khác nữa.

Các cấp độ đào tạo đem đến tính linh hoạt và khả năng được chuyển giao rộng rãi. Sinh viên theo 
học chương trình Quản lý Hậu cần tại Truck Meadows có thể có Chứng chỉ, bằng Cao đẳng Khoa học 
Ứng dụng (AAS), bằng Cao đẳng Khoa học Nghệ thuật (AA) hoặc bằng Cử nhân Khoa học Ứng dụng 
(BAS) và chứng chỉ chuyên ngành từ APICS.

CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG TRUCKEE MEADOWS - CHƯƠNG TRÌNH 
QUẢN LÝ HẬU CẦN

ĐẠI HỌC MARQUETTE - CHƯƠNG TRÌNH KẾ TOÁN
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K    ỹ thuật đã nhanh chóng trở thành một trong 
những ngành phát triển lớn nhất tại Mỹ. Không 

có nơi nào học kỹ thuật tốt hơn tại đây.

Có rất nhiều câu trả lời độc nhất cho câu hỏi “Làm 
sao?” Làm sao mà chiếc ghế này có thể giữ được tôi? 
Làm sao mà tôi có thể nói chuyện trên điện thoại di 
dộng hoặc chat trên internet với bạn bè trên khắp 
thế giới? Làm sao nước trong cốc của tôi lại sạch? 
Mặc dù mỗi một câu hỏi đặt ra đều có câu trả lời 
riêng, nhưng chỉ có một lý giải giản đơn cho tất cả 
các câu hỏi này: kỹ thuật.

Cho dù bạn ở đâu trên thế giới này, khái niệm kỹ 
thuật là phạm trù toàn cầu. Ngày nay, các kỹ sư đang 
phát triển giải pháp và phát minh công nghệ tiên 
tiến nhất cho tất cả mọi thứ từ điện thoại di động 
thông minh đến giải quyết các vấn đề nhức nhối 
nhất trên thế giới. Tốc độ phát triển chóng mặt của 
công nghệ và sự khan hiếm các nguồn tài nguyên 
thiên nhiên đã tạo ra nhu cầu cần các kỹ sư hơn bao 
giờ hết.

Mỗi một sinh viên khi đăng ký học ngành kỹ thuật 
có thể có nhiều lý do khác nhau. Đối với một vài 
sinh viên, đó là mong muốn có một sự nghiệp 
thành đạt và đem lại thu nhập cao. Một số khác 
mong muốn đem những tiến bộ kỹ thuật và tạo ra 
tương lai tốt hơn cho cộng đồng. Cũng có những 
sinh viên học ngành này vị họ tò mò muốn biết tại 
sao mọi thứ lại vận hành theo cách đó.

Lý do bạn theo đuổi ngành này có thể là độc nhất, 
nhưng tham vọng học kỹ thuật tại Mỹ lại không 
phải như vậy. Hàng năm, ngày càng có nhiều sinh 
viên quốc tế đến Mỹ để học và lấy bằng cử nhân, 
thạc sỹ và tiến sỹ kỹ thuật. Theo Báo cáo Open 
Doors 2015/16, có 216.932 sinh viên quốc tế đang 
theo học chương trình kỹ thuật tại Mỹ. Đây là một 
trong những ngành học có nhiều sinh viên quốc tế 
theo học nhất.

Bạn có thể lựa chọn học kỹ thuật vì các lý do nhân 
văn hoặc vì bạn muốn có một sự nghiệp thành công 
về tài chính, nhưng cho dù là vì lý do gì đi chăng 
nữa, thì hãy nhớ rằng bạn đang học một ngành học 
có nhu cầu cao và bạn có khả năng để thay đổi thế 
giới.

Cao đẳng Công nghệ Bang Alfred, 
hệ thống Đại học Bang New York – 
Chương trình Kỹ thuật Cơ khí
Tại Alfred State, thế hệ kỹ sư tiếp theo sẽ thu thập 
được rất nhiều kinh nghiệm thực hành thiết kế, xác 
định, thử nghiệm, phân tích và lắp đặt hệ thống cơ 
khí. Họ cũng làm việc với động cơ, hệ thống năng 
lượng hoàn chỉnh, máy nén, quạt, máy bơm, điều 
khiển, và nhiều loại máy móc khác.

BỚI  Jennifer Privette

TẠI SAO CHỌN HỌC 
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Tại Alfred State, rất nhiều hoạt động thực hành 
diễn ra bên ngoài lớp học. Ví dụ, sinh viên thường 
xuyên cạnh tranh và biểu diễn các kỹ năng trong 
một số cuộc thi liên trường, bao gồm Cuộc thi 
Thiết kế Xe Tiện ích Cơ bản (BUV). Cuộc thi là 
sự kết hợp của một cuộc đua và thi thiết kế sản xuất.

Sinh viên cao đẳng và đại học từ khắp nơi trên Hoa 
Kỳ làm việc cùng nhau để chế tạo một chiếc BUV, 
một chiếc xe đơn giản và chắc chắn được thiết kế 
với mức giá phù hợp để sử dụng ở các nước đang 
phát triển. Chiếc xe sau đó phải được thử nghiệm 
thông qua một loạt các bài kiểm tra nhằm đánh giá 
kỹ thuật, thiết kế và độ bền của xe.

Vì có thành tích xây dựng một hệ thống bơm hiệu 
quả cao, nhanh gần gấp đôi so với bất kỳ đội nào 
khác, Alfred State đã được trao Giải thưởng Đổi 
mới Nhất trong sự kiện này.

Trong cuộc thi mới đây, Đội BUV thuộc Alfred 
State đã đứng đầu trong sự kiện này lần thứ ba, 
đồng hạng với Đại học Purdue. Ngoài ba lần đứng 
thứ nhất, đội còn đứng thứ hai bốn lần liên tiếp kể 
từ lần tham gia thi đấu đầu tiên vào năm 2006.

Nhờ các kỹ năng, kiến thức và kinh nghiệm mà các 
sinh viên Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí của Alfred 
State có được, sinh viên tốt nghiệp đã được trang bị 
kỹ càng để trở thành các kỹ thuật viên cơ khí và kỹ 
thuật viên cho ngành công nghiệp trong lĩnh vực kỹ 
thuật liên quan.

Trường Đại học Arkansas – Chuyên 
ngành Vi điện tử - Quang học
Hãy tưởng tượng một đội bóng được mặc chiếc áo 
làm từ chất liệu vải có khả năng liên tục theo dõi và 
báo cáo nhịp thở, nhịp tim và nhiệt độ cơ thể của 
các cầu thủ cho các nhân viên huấn luyện và đào tạo 
đứng bên ngoài. Hãy tưởng tượng rằng chất liệu vải 
này cũng có thể được sử dụng cho nệm của em bé để 
giúp cha mẹ giám sát con của họ.

“Dự án này phù hợp với sự chú trọng của Alfred State 
vào việc học tập phải đi đôi với thực hành, khi mà một 
thách thức thực tế luôn hiện diện và sinh viên phải giải 
quyết vấn đề đó.”
—Tiến sĩ Edward Tezak, Giáo sư Giảng dạy tại SUNY 
và cựu Chủ nhiệm Khoa Kỹ thuật Cơ khí và Điện tử 

“Chúng tôi rất ấn tượng với đạo đức làm việc, nền tảng 
tri thức, và khả năng đóng góp đáng kể của các em sinh 
viên cho đội ngũ kỹ sư của chúng tôi ngay lập tức”
—Jennifer C. Gnage, Giám đốc Nhân sự tại Tập 
đoàn Quốc tế Oxbo.

Nghiên cứu sinh Tiến sĩ Joseph Batta-Mpouma 
hiện nay đang trong quá trình nghiên cứu biến ý 
tưởng về vải dệt thông minh và bề mặt đẹp lạ kỳ 
thành hiện thực. 
Batta-Mpouma đang học chuyên ngành vi điện tử 
- quang học thuộc trường đại học Arkansas và là 
thành viên của nhóm nghiên cứu công nghệ sinh 
học tại Viện Khoa học Nano và Kỹ thuật.

Vi điện tử - quang học là chuyên ngành nghiên cứu 
các vật liệu có kích thước từ micro đến nano, các 
quy trình, và các thiết bị ứng dụng bao gồm: mạch 
điện tử và linh kiện; cảm biến (cảm biến cơ điện, 
vật lý, hóa học và sinh học); và các thiết bị phát, dò 
tìm, điều khiển ánh sáng. Đây chính là nơi hội tụ 
của khoa học và kỹ thuật, không gian nghiên cứu 
nổi bật giữa những chuyên ngành truyền thống của 
trường.

Morgan Roddy, một nghiên cứu sinh tiến sĩ khác 
cũng đang học chuyên ngành này, mới đây đã đạt 
giải thưởng cho hệ thống làm sạch vũ trụ mang tên 
Bóng phồng đặc của mình, hệ thống này được dùng 
cho CubeSats, tập hợp các vệ tinh nhỏ. Hệ thống 
làm sạch vũ trụ có vai trò quan trọng bởi các hiệp 
định quốc tế quy định sau 25 năm bất kỳ con tàu 
nào cũng phải rời khỏi vũ trụ để giảm đi sự tích tụ 
của rác vũ trụ.

Batta-Mpouma, Roddy và nhiều sinh viên khác của 
chuyên ngành vi điện tử - quang học đều là những 
người làm việc nghiên cứu vượt qua mọi khuôn 
khổ, luôn khám phá tìm hiểu để phát triển một 
tương lai sáng tuyệt vời hơn. 

Jennifer Privette là Biên tập viên và Trợ lý Xuất bản 
của cuốn Study in the USA và website StudyUSA.
com. 

“Tất cả chúng tôi đều tham gia và làm những 
gì chúng tôi phải làm để hoàn thành cuộc thi.”
— Mitchell Rogers, một sinh viên kỹ thuật 
công nghệ cơ khí ở New York.

CỦA SINH VIÊN
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K    ỹ thuật đã nhanh chóng trở thành một trong 
những ngành phát triển lớn nhất tại Mỹ. Không 

có nơi nào học kỹ thuật tốt hơn tại đây.

Có rất nhiều câu trả lời độc nhất cho câu hỏi “Làm 
sao?” Làm sao mà chiếc ghế này có thể giữ được tôi? 
Làm sao mà tôi có thể nói chuyện trên điện thoại di 
dộng hoặc chat trên internet với bạn bè trên khắp 
thế giới? Làm sao nước trong cốc của tôi lại sạch? 
Mặc dù mỗi một câu hỏi đặt ra đều có câu trả lời 
riêng, nhưng chỉ có một lý giải giản đơn cho tất cả 
các câu hỏi này: kỹ thuật.

Cho dù bạn ở đâu trên thế giới này, khái niệm kỹ 
thuật là phạm trù toàn cầu. Ngày nay, các kỹ sư đang 
phát triển giải pháp và phát minh công nghệ tiên 
tiến nhất cho tất cả mọi thứ từ điện thoại di động 
thông minh đến giải quyết các vấn đề nhức nhối 
nhất trên thế giới. Tốc độ phát triển chóng mặt của 
công nghệ và sự khan hiếm các nguồn tài nguyên 
thiên nhiên đã tạo ra nhu cầu cần các kỹ sư hơn bao 
giờ hết.

Mỗi một sinh viên khi đăng ký học ngành kỹ thuật 
có thể có nhiều lý do khác nhau. Đối với một vài 
sinh viên, đó là mong muốn có một sự nghiệp 
thành đạt và đem lại thu nhập cao. Một số khác 
mong muốn đem những tiến bộ kỹ thuật và tạo ra 
tương lai tốt hơn cho cộng đồng. Cũng có những 
sinh viên học ngành này vị họ tò mò muốn biết tại 
sao mọi thứ lại vận hành theo cách đó.

Lý do bạn theo đuổi ngành này có thể là độc nhất, 
nhưng tham vọng học kỹ thuật tại Mỹ lại không 
phải như vậy. Hàng năm, ngày càng có nhiều sinh 
viên quốc tế đến Mỹ để học và lấy bằng cử nhân, 
thạc sỹ và tiến sỹ kỹ thuật. Theo Báo cáo Open 
Doors 2015/16, có 216.932 sinh viên quốc tế đang 
theo học chương trình kỹ thuật tại Mỹ. Đây là một 
trong những ngành học có nhiều sinh viên quốc tế 
theo học nhất.

Bạn có thể lựa chọn học kỹ thuật vì các lý do nhân 
văn hoặc vì bạn muốn có một sự nghiệp thành công 
về tài chính, nhưng cho dù là vì lý do gì đi chăng 
nữa, thì hãy nhớ rằng bạn đang học một ngành học 
có nhu cầu cao và bạn có khả năng để thay đổi thế 
giới.

Cao đẳng Công nghệ Bang Alfred, 
hệ thống Đại học Bang New York – 
Chương trình Kỹ thuật Cơ khí
Tại Alfred State, thế hệ kỹ sư tiếp theo sẽ thu thập 
được rất nhiều kinh nghiệm thực hành thiết kế, xác 
định, thử nghiệm, phân tích và lắp đặt hệ thống cơ 
khí. Họ cũng làm việc với động cơ, hệ thống năng 
lượng hoàn chỉnh, máy nén, quạt, máy bơm, điều 
khiển, và nhiều loại máy móc khác.

BỚI  Jennifer Privette

TẠI SAO CHỌN HỌC 

ENGINEERING the Future

 
Tại Alfred State, rất nhiều hoạt động thực hành 
diễn ra bên ngoài lớp học. Ví dụ, sinh viên thường 
xuyên cạnh tranh và biểu diễn các kỹ năng trong 
một số cuộc thi liên trường, bao gồm Cuộc thi 
Thiết kế Xe Tiện ích Cơ bản (BUV). Cuộc thi là 
sự kết hợp của một cuộc đua và thi thiết kế sản xuất.

Sinh viên cao đẳng và đại học từ khắp nơi trên Hoa 
Kỳ làm việc cùng nhau để chế tạo một chiếc BUV, 
một chiếc xe đơn giản và chắc chắn được thiết kế 
với mức giá phù hợp để sử dụng ở các nước đang 
phát triển. Chiếc xe sau đó phải được thử nghiệm 
thông qua một loạt các bài kiểm tra nhằm đánh giá 
kỹ thuật, thiết kế và độ bền của xe.

Vì có thành tích xây dựng một hệ thống bơm hiệu 
quả cao, nhanh gần gấp đôi so với bất kỳ đội nào 
khác, Alfred State đã được trao Giải thưởng Đổi 
mới Nhất trong sự kiện này.

Trong cuộc thi mới đây, Đội BUV thuộc Alfred 
State đã đứng đầu trong sự kiện này lần thứ ba, 
đồng hạng với Đại học Purdue. Ngoài ba lần đứng 
thứ nhất, đội còn đứng thứ hai bốn lần liên tiếp kể 
từ lần tham gia thi đấu đầu tiên vào năm 2006.

Nhờ các kỹ năng, kiến thức và kinh nghiệm mà các 
sinh viên Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí của Alfred 
State có được, sinh viên tốt nghiệp đã được trang bị 
kỹ càng để trở thành các kỹ thuật viên cơ khí và kỹ 
thuật viên cho ngành công nghiệp trong lĩnh vực kỹ 
thuật liên quan.

Trường Đại học Arkansas – Chuyên 
ngành Vi điện tử - Quang học
Hãy tưởng tượng một đội bóng được mặc chiếc áo 
làm từ chất liệu vải có khả năng liên tục theo dõi và 
báo cáo nhịp thở, nhịp tim và nhiệt độ cơ thể của 
các cầu thủ cho các nhân viên huấn luyện và đào tạo 
đứng bên ngoài. Hãy tưởng tượng rằng chất liệu vải 
này cũng có thể được sử dụng cho nệm của em bé để 
giúp cha mẹ giám sát con của họ.

“Dự án này phù hợp với sự chú trọng của Alfred State 
vào việc học tập phải đi đôi với thực hành, khi mà một 
thách thức thực tế luôn hiện diện và sinh viên phải giải 
quyết vấn đề đó.”
—Tiến sĩ Edward Tezak, Giáo sư Giảng dạy tại SUNY 
và cựu Chủ nhiệm Khoa Kỹ thuật Cơ khí và Điện tử 

“Chúng tôi rất ấn tượng với đạo đức làm việc, nền tảng 
tri thức, và khả năng đóng góp đáng kể của các em sinh 
viên cho đội ngũ kỹ sư của chúng tôi ngay lập tức”
—Jennifer C. Gnage, Giám đốc Nhân sự tại Tập 
đoàn Quốc tế Oxbo.

Nghiên cứu sinh Tiến sĩ Joseph Batta-Mpouma 
hiện nay đang trong quá trình nghiên cứu biến ý 
tưởng về vải dệt thông minh và bề mặt đẹp lạ kỳ 
thành hiện thực. 
Batta-Mpouma đang học chuyên ngành vi điện tử 
- quang học thuộc trường đại học Arkansas và là 
thành viên của nhóm nghiên cứu công nghệ sinh 
học tại Viện Khoa học Nano và Kỹ thuật.

Vi điện tử - quang học là chuyên ngành nghiên cứu 
các vật liệu có kích thước từ micro đến nano, các 
quy trình, và các thiết bị ứng dụng bao gồm: mạch 
điện tử và linh kiện; cảm biến (cảm biến cơ điện, 
vật lý, hóa học và sinh học); và các thiết bị phát, dò 
tìm, điều khiển ánh sáng. Đây chính là nơi hội tụ 
của khoa học và kỹ thuật, không gian nghiên cứu 
nổi bật giữa những chuyên ngành truyền thống của 
trường.

Morgan Roddy, một nghiên cứu sinh tiến sĩ khác 
cũng đang học chuyên ngành này, mới đây đã đạt 
giải thưởng cho hệ thống làm sạch vũ trụ mang tên 
Bóng phồng đặc của mình, hệ thống này được dùng 
cho CubeSats, tập hợp các vệ tinh nhỏ. Hệ thống 
làm sạch vũ trụ có vai trò quan trọng bởi các hiệp 
định quốc tế quy định sau 25 năm bất kỳ con tàu 
nào cũng phải rời khỏi vũ trụ để giảm đi sự tích tụ 
của rác vũ trụ.

Batta-Mpouma, Roddy và nhiều sinh viên khác của 
chuyên ngành vi điện tử - quang học đều là những 
người làm việc nghiên cứu vượt qua mọi khuôn 
khổ, luôn khám phá tìm hiểu để phát triển một 
tương lai sáng tuyệt vời hơn. 

Jennifer Privette là Biên tập viên và Trợ lý Xuất bản 
của cuốn Study in the USA và website StudyUSA.
com. 

“Tất cả chúng tôi đều tham gia và làm những 
gì chúng tôi phải làm để hoàn thành cuộc thi.”
— Mitchell Rogers, một sinh viên kỹ thuật 
công nghệ cơ khí ở New York.

CỦA SINH VIÊN
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V       iệt Nam đứng thứ sáu trong số các quốc gia 
có nhiều sinh viên học tại Mỹ nhất, với hơn 
30 ngàn người ở mọi cấp, chủ yếu là bậc đại 

học. Theo báo cáo Open Doors Report on Inter-
national Educational Exchange 2016, 29,3% số 
sinh viên chưa tốt nghiệp đại học người Việt tại 
Mỹ theo học kinh doanh - quản trị, cao thứ hai 
trong số các nước có sinh viên du học tại Mỹ (sau 
Indonesia). (Ở Mỹ, cứ năm bằng cử nhân được 
trao, có một bằng thuộc ngành kinh doanh, theo 
bộ Giáo dục Mỹ.)

Tại sao Việt Nam có nhiều người theo học kinh 
doanh ở Mỹ thế? Vì phụ huynh tin (có vẻ hợp 
lý) là cho con học kinh doanh để làm trong khối 
tư nhân. Họ tin con mình phải học kinh doanh 
để biết kinh doanh. Một lý do là phần lớn người 
Việt chưa quen với khái niệm giáo dục khai 
phóng (liberal arts, gồm khoa học xã hội nhân 

văn và tự nhiên.)
Trong tiểu luận năm 2013 nhan đề Business and 
the Liberal Arts, Edgar M. Bronfman, Sr. (1929 
- 2013), từng là giám đốc điều hành của Seagram 
Company, khuyên thanh niên nên theo đuổi tấm 
bằng khai phóng, nhấn mạnh vào giá trị của thái 
độ tò mò và cởi mở trước những cách nghĩ mới, 
và miêu tả nó như “yếu tố quan trọng nhất trong 
việc định hình từng cá nhân thành những con 
người thú vị và nhiều mối quan tâm, có thể quyết 
định con đường của riêng mình trong tương lai.”

Bronfman, người đã học lịch sử tại ĐH Williams 
(Mỹ) và ĐH McGill (Canada), mô tả tấm bằng 
khai phóng là “sự chuẩn bị tốt nhất cho cuộc 
sống và sự nghiệp.” Một công trình nghiên cứu 
gần đây đề xuất rằng “đại học khai phóng không 
chỉ chuẩn bị cho sinh viên có cuộc sống tốt, mà 
còn thành công về tiền bạc.”

BẠN KHÔNG CẦN HỌC

BỚI   Mark A. Ashwill
YOU DON’T HAVE TO STUDY BUSINESS TO DO BUSINESS
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BẠN KHÔNG CẦN HỌC

BỚI   Mark A. Ashwill
YOU DON’T HAVE TO STUDY BUSINESS TO DO BUSINESS

Steve Jobs cũng là sản phẩm của nền giáo dục 
khai phóng, dẫu ông chưa từng hoàn thành tấm 
bằng cử nhân. Ông từng nói như sau khi giới 
thiệu chiếc iPad 2 vào tháng 3.2011: “DNA 
của Apple nói rằng chỉ riêng công nghệ thôi 
vẫn chưa đủ, mà phải đi kèm khai phóng, nhân 
tính, mới tạo ra cho chúng ta những kết quả 
khiến trái tim chúng ta reo hát.”

Trên thực tế, khoảng 1/3 các CEO trong danh 
sách Fortune 500 có bằng đại học ngành khai 
phóng.

Ở Việt Nam, có nhiều gương mặt kinh do-
anh và cả người làm ở những lĩnh vực khác đã 
theo đuổi tấm bằng khai phóng và đã trở về quê 
hương tạo dựng sự nghiệp thành công. Chẳng 
hạn một tư vấn viên cho McKinsey & Compa-
ny Việt Nam có hai bằng cử nhân ngành lịch 
sử và kinh tế tại ĐH Amherst (Mỹ), đã khen 
ngợi khóa học lịch sử giúp anh có công việc 
hiện tại nhờ dạy anh “cách thu thập và đánh 
giá các dữ kiện, kể lại câu chuyện, diễn giải câu 
chuyện, đánh giá câu chuyện do người khác kể 
lại.” Điều này đặc biệt có nhiều liên quan vì các 
hãng tư vấn quản lý cần có khả năng kể “những 
câu chuyện kinh doanh” cho khách hàng của họ 
với những chứng cứ vững chắc. Giáo dục khai 
phóng cũng giúp người này có tư duy lý tính 
và giao tiếp rõ ràng dựa trên những ngành học 
thuật, giúp anh tự học hỏi nhiều điều mới, và 
“có thể làm lợi về lâu dài dẫu cho tấm bằng kinh 
doanh hoặc liên quan đến kinh doanh có thể 
giúp bạn đi nhanh hơn về ngắn hạn.” 

Một người khác có cha mẹ muốn con trở thành 
giáo viên giống họ, cuối cùng đã đổi sang đam 
mê thật sự của mình: âm nhạc và ngôn ngữ và 
văn học Pháp. Anh nói quá trình học khai phóng 
cho anh tiếp xúc với “những người cởi mở đầu 
óc và linh hoạt, và là những người giúp tôi nhận 
ra rằng luôn có những phương pháp thay thế để 
đạt được một mục tiêu. Tôi đã học được cách thử 
vận may với những trải nghiệm tỏ ra hoàn toàn 
xa lạ, và phát triển những mối liên kết vững bền 
với người khác cũng như những quan điểm thế 
giới thú vị trong quá trình đó.”

Khởi đầu của cuộc sống thứ hai: tìm 
Kiếm iKigai 
Tư vấn giáo dục và nghề nghiệp một cách chất 
lượng là cần thiết để giúp người trẻ quyết định 
học gì và làm gì trong phần đời còn lại.
Với phụ huynh: con bạn giỏi điều gì? Tài năng 
gì? Tiềm năng chưa được phát hiện và phát triển 
là gì? Với người trẻ: bạn thích làm gì? Giỏi làm 
gì? Thấy điều gì đáng giá nhất cho mình? Mục 
tiêu của bạn là gì? 
Một trong những câu hỏi quan trọng và khó 
khăn nhất bạn có thể tự hỏi mình là: ikigai của 
tôi là gì? Ikigai là khái niệm của người Nhật: lý 
do tồn tại, điều khiến bạn thức dậy mỗi ngày, 
đam mê của cuộc đời bạn.
Ikigai là điểm hội tụ của điều bạn yêu, bạn giỏi, 
điều thế giới cần, và điều bạn có thể được trả 
công. Nó là cộng hưởng của đam mê, sứ mệnh, 
nghề nghiệp và thiên hướng. Khổng Tử từng 
nói: “Chúng ta có hai cuộc sống, và cuộc sống 
thứ hai bắt đầu khi chúng ta nhận ra mình chỉ 
có một cuộc sống.” Việc tìm ra ikigai của bạn là 
cách chắc chắn để bạn khởi đầu cuộc sống thứ 
hai của mình. 

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.

TRÊN THỰC TẾ, 
KHOẢNG 1  3 CÁC 

CEO TRONG DANH 
SÁCH FORTUNE 500 

CÓ BẰNG ĐẠI 
HỌC NGÀNH 
KHAI PHÓNG.

/
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#youarewelcomehere

“Nếu bạn có cơ hội học tập 
tại Mỹ, hãy nắm lấy! Đó sẽ là 

quyết định mà bạn không bao 
giờ hối tiếc và sẽ mang đến 

cho cuộc sống của bạn những 
trải nghiệm và con người đáng 
nhớ, đồng thời mở rộng tầm 
nhìn của bạn về thế giới và 

chắc chắn các cơ hội khác sẽ tự 
tìm đến với bạn!”

—Priscilla Araya, đến từ Costa Rica, cho biết

Hãy ghé thăm chúng tôi tại StudyUSA.comGIỮ LIÊN LẠC

92  Study in the USA®    Vietnamese Edition



Hãy ghé thăm chúng tôi tại StudyUSA.comGIỮ LIÊN LẠC

StudyUSA.com    Vietnamese Edition  93



D       ù bạn đăng ký một chương trình Anh  
ngữ, cao đẳng cộng đồng, hay đại học tại 
Mỹ, bạn đều có thể được yêu cầu phải thi 

các bài thi chuẩn hóa như là một phần của điều 
kiện nhập học. Bạn sẽ phải thi các bài thi chuẩn 
hóa nếu bạn dự định hoàn thành một chương 
trình sau đại học hoặc tiến sỹ. Dưới đây là những 
bài thi phổ biến nhất. Hãy đọc tiếp để tìm hiểu 
thêm!

IELTS để học tại Mỹ
Hệ thống kiểm tra Tiếng Anh Quốc tế  
IELTS là gì?
IELTS là Hệ thống Kiểm tra Tiếng Anh Quốc 
tế, một bài thi được thiết kế để đánh giá khả 
năng ngoại ngữ của ứng viên đến từ các quốc gia 
mà tiếng Anh không phải là ngôn ngữ chính, với 
mục đích nhập học các chương trình giáo dục 
bậc cao cũng như các mục đích khác.  IELTS 
kiểm tra cả bốn kỹ năng tiếng Anh: nghe, đọc, 
viết và nói.

Ai Nên Làm Bài Thi Này?
Có hai phiên bản của IELTS. Bài thi Học thuật 
dành cho sinh viên muốn học các chương trình 
giáo dục bậc cao tại các nước mà tiếng Anh là 
ngôn ngữ giao tiếp chủ đạo. Bài thi Tổng quát 
được thiết kế cho những người dự định theo học 
các chương trình trung học, chương trình không 
cấp bằng, hoặc đào tạo nghề.
Đăng ký thi IELTS
http://takeielts.britishcouncil.org/book

TOEFL
TOEFL là gì?
Bài thi TOEFL là bài thi tiếng Anh phổ biến 
nhất trên thế giới, được hơn 9.000 trường cao 
đẳng, đại học và tổ chức công nhận. Bài thi 
TOEFL iBT đánh giá khả năng sử dụng và hiểu 
tiếng Anh tại trình độ đại học và việc bạn kết 
hợp các kỹ năng nghe, nói, đọc và viết như thế 
nào để thực hiện các nhiệm vụ học tập.

 Study in the USA
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Ai Nên Làm Bài Thi Này?
Học sinh dự định học tại một cơ sở giáo dục bậc 
cao, nhập học và hoàn thành chương trình học 
tiếng Anh, các ứng viên nhận học bổng và chứng 
chỉ, những người học tiếng Anh muốn theo dõi 
tiến trình học tập, học sinh và người lao động 
muốn nộp đơn xin thị thực.
Đăng ký thi TOEFL
https://www.ets.org/toefl/ibt/register/

SAT
SAT là gì?
SAT bao gồm các câu hỏi trắc nghiệm và một bài 
luận đo lường các kỹ năng bạn đã học tại trường 
và khả năng bạn vận dụng các kỹ năng đó. Điểm 
SAT giúp các trường đại học đưa ra các quyết 
định thông báo tuyển sinh bằng cách cung cấp 
một chỉ tiêu đánh giá khả năng học tập ở bậc đại 
học. Bài thi bao gồm hai phần kết hợp của ba 
kỹ năng: Đọc, Toán, Viết & Ngôn ngữ, cộng với 
một bài Luận không bắt buộc. Một số trường 
có thể đòi hỏi bài Luận trên, vì vậy bạn cần hỏi 
trường trước khi thi SAT.

Ai Nên Làm Bài Thi Này?
Sinh viên nộp đơn vào một chương trình đại học 
bốn năm tại một trường cao đẳng hoặc đại học 
tại Mỹ được yêu cầu phải làm một bài thi chuẩn 
hóa như SAT.
Đăng ký thi SAT
https://collegereadiness.collegeboard.org/sat/
register

GRE Tổng Quát và Chuyên Ngành
GRE là gì?
GRE Tổng Quát đánh giá các kỹ năng lập luận 
bằng lời nói, lập luận định lượng, tư duy phản 
biện và viết phân tích – các kỹ năng được xây 
dựng qua một thời gian dài và không liên quan 
đến một lĩnh vực nghiên cứu cụ thể nào, tuy vậy 
lại đóng vai trò quan trọng tổng thể.
GRE Chuyên Ngành là các bài kiểm tra trình độ 
dùng để đánh giá kiến thức của bạn trong một 
lĩnh vực nghiên cứu nhất định

Ai Nên Làm Bài Thi Này?
Các ứng viên tiềm năng nộp hồ sơ sau đại học và 
chương trình kinh doanh từ khắp nơi trên thế 
giới muốn theo đuổi một tấm bằng thạc sỹ, Thạc 
sỹ Quản trị Kinh doanh, thạc sỹ chuyên ngành 
kinh doanh hoặc tiến sỹ nên làm bài thi GRE 
Tổng Quát.
GRE Chuyên Ngành dành cho các sinh viên đã 
có bằng đại học hoặc nền tảng vững chắc ở một 
trong sáu lĩnh vực: Sinh học, Hóa học, Văn học 
Anh, Toán học, Vật lý học và Tâm lý học.

Đăng ký thi GRE Tổng Quát
https://www.ets.org/gre/revised_general/
register/
Đăng ký thi GRE Chuyên Ngành GRE 
Subject Test
https://www.ets.org/gre/subject/register/

GMAT
GMAT là gì?
Bài thi GMAT (Bài Thi Chuẩn hóa Quản trị 
sau Đại học) là một bài thi được sử dụng trên 
khắp thế giới nhằm đánh giá tiềm năng học tập 
các chương trình kinh doanh và quản trị bậc sau 
đại học. Bài thi GMAT gồm bốn phần: Đánh giá 
Viết Phân tích, Lý luận Tích hợp, Định lượng, 
và Bằng lời nói.

Ai Nên Làm Bài Thi Này?
Sinh viên nộp đơn vào các chương trình quản trị 
sau đại học hoặc chương trình kinh doanh có thể 
thi GMAT. Bài thi GMAT được áp dụng để hơn 
5.300 chương trình quản trị sau đại học quốc tế 
ra quyết định tuyển sinh.

Đăng ký thi GMAT
http://www.mba.com/us/the-gmat-exam/regis-
ter.aspx 

Jennifer Privette là Biên tập viên và Trợ lý Xuất 
bản của cuốn Study in the USA và website 
StudyUSA.com.
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Tại sao bạn quyết định du học tại 
Mỹ?
Mình quyết định chọn du học tại Mỹ vì 
nước Mỹ được biết đến như một đất nước 
có nền giáo dục tuyệt vời, cơ sở vật chất 
tốt và đa dạng về văn hóa.

Bạn đã lựa chọn chương trình Anh 
ngữ chuyên sâu như thế nào? Vui 
lòng nêu rõ các yếu tố như địa điểm, 
danh tiếng, chương trình nổi bật mà 
trường cung cấp. Điều gì ở trường 
thu hút bạn? Tại sao đây lại là một 
nơi đặc biệt?
UNO được biết đến là một trường đại 
học nổi tiếng ở New Orleans, Lousiana. 
IELP là một chương trình Anh ngữ tuyệt 
vời ở đây. New Orleans có thời tiết tương 
tự như Việt Nam và một cộng đồng người 
Việt đông đảo. 

Bạn thích nhất điều gì khi học tập 
tại đây?
Mình thích học tiếng Anh với người bản 
địa và làm quen với nhiều bạn bè trên 
khắp thế giới.

Điều gì làm bạn hay nghĩ tới nhất 
mỗi khi nhớ nhà?
Mình nhớ gia đình, con người và thức ăn 
ở Việt Nam.

Bạn đã học tập tại đây bao lâu rồi? 
Tiếng Anh của bạn đã tiến bộ như 
thế nào? Làm thế nào chương trình 
này có thể giúp bạn thích nghi với 
môi trường đại học tại Mỹ?

Mình học tại đây được 5 tháng rồi. Tiếng 
Anh của mình đã tiến bộ nhanh chóng. 
Chương trình này đã giúp mình biết được 
những điều căn bản để chuẩn bị cho cuộc 
sống đại học.

Điều gì về cuộc sống và nền giáo 
dục tại Mỹ làm bạn ngạc nhiên nhất?
Cuộc sống và nền giáo dục ở Mỹ đều 
khác biệt so với Việt Nam. Mình đã dành 
nhiều thời gian để thích nghi với môi 
trường mới.

... thế còn điều gì làm bạn thất vọng 
nhất?
Mình không thấy thất vọng gì cả!

Bạn đã vượt qua rào cản ngôn ngữ 
bằng cách nào?
Mình thường xuyên nói chuyện với người 
bản địa. Người Mỹ rất thân thiện và họ 
luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn sửa lỗi sai.
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Phuong Lam Quynh 
Nguyen, sinh viên đến 

từ Việt Nam, hiện đang 
học Chương trình tiếng 
Anh Chuyên sâu cấp độ 
7-IELP – Đại học New 

Orleans

 ... vấn đề tài chính thì sao?
 
Mình đã học tập chăm chỉ để có điểm cao 
vì thế IELP sẽ giảm cho mình một phần 
học phí. Mình cũng đã đăng ký để có một 
việc làm trong trường. 

...bạn làm thế nào để thích nghi với 
hệ thống giáo dục mới?
Mình hỏi giáo viên và những người đi 
trước có kinh nghiệm học tập tại Mỹ về hệ 
thống giáo dục ở đây.

Bạn tham gia các hoạt động gì(câu 
lạc bộ, các môn thể thao, hội sinh 
viên, du lịch, chương trình sống 
cùng người bản xứ, các hoạt động 
đặc biệt hoặc các chuyến dã ngoại 
do chương trình Anh ngữ chuyên 
sâu tổ chức)?
IELP đã mang đến rất nhiều cơ hội cho 
học sinh mới làm quen với môi trường 
mới và hiểu thêm về New Orleans qua 
một số hoạt động như :Tham quan Khu 
phố Pháp, Giờ văn hóa, và dã ngoại.

Kết bạn tại Mỹ dễ hay khó đối với 
bạn?
Việc kết bạn ở Mỹ không khó. Người Mỹ 
rất thân thiện và nhiệt tình.

Mục tiêu nghề nghiệp của bạn là gì? 
Nền giáo dục Mỹ có giúp bạn đạt 
được mục tiêu cá nhân và đáp ứng 
nhu cầu của đất nước bạn không?
Mục tiêu nghề nghiệp của mình là hoàn 
thành tấm bằng cử nhân. Nền giáo dục 
Mỹ thỏa mãn được các muc tiêu cá nhân 
cũng như nhu cầu tại đất nước của mình.
 

Bạn có lời khuyên gì dành cho các 
bạn sinh viên tại đất nước mình 
đang cân nhắc học tiếng Anh tại 
Mỹ?
Mình khuyên các bạn sinh viên nên theo 
đuổi ước mơ của bản thân và đừng bao giờ 
bỏ cuộc. 
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Tại sao bạn quyết định du học tại Mỹ?
Bởi vì tôi muốn học tập tại một nơi có nên 
kinh tế phát triển. Như bạn biết đấy, Mỹ là 
một trong những nước đứng đầu về kinh tế ( 
chuyên ngành của tôi) cùng với giáo dục. Tôi 
có nhiều cơ hôi để đạt tới đam mê cũng như 
giấc mơ của tôi cũng như xây dựng những 
kiến thức cơ bản và phát triển hơn nữa cho 
ban thân.

Bạn đã lựa chọn chương trình Anh 
ngữ chuyên sâu như thế nào? Vui 
lòng nêu rõ các yếu tố như địa điểm, 
danh tiếng, chương trình đặc biệt. 
Điều gì ở trường thu hút bạn? Tại sao 
đây lại là một nơi đặc biệt?
Hầu hết các trường đề dạy tiếng Anh nhưng 
không nhiều trường có chương trình tiếng 
Anh chuyên sâu. Vì vậy tôi đã phải đi hỏi rất 
vài trường về chương trình Anh văn của họ và 
tôi quyết định chọn ODU. Tôi chọn ODU 
bởi vì trường có trương trình cao Anh văn cho 
học sinh là cái mà tôi đang cần. 
ODU thì rất nổi tiếng ở tiểu bang Virgin-
ia, nhưng tôi chọn trường này không phải vì 
thứ hạng của trường. Tôi thích ODU bởi vì 
trường phù hợp với những yêu cầu của tôi và 
là một ngôi trường tốt với rất nhiều sinh viên 
quốc tế theo học.
bên cạnh đó, ODU ở Norfolk, một thành phố 
gần những bãi biển và những thành phố nỗi 
tiếng khác như D.C, Philadelphia hay New 
York.

Bạn thích nhất điều gì khi học tập tại 
đây?
Như tôi nói trước đó, ở ODU, tôi có thể học 
chuyên ngành của tôi, gặp gỡ nhiều bạn bè từ 

khắp nơi trên thế giới và rất dễ dàng để du lịch 
những nơi nổi tiếng.

Điều gì làm bạn nhớ nhất về đất nước 
và gia đình bạn?
Chắc chắn rồi, gia đình tôi. Đôi khi tôi nhớ 
những người bạn hay những lức đi chơi với họ

Bạn đã học tập tại đây bao lâu rồi? 
Tiếng Anh của bạn đã tiến bộ như thế 
nào? Làm sao chương trình này đã 
giúp bạn thích nghi với môi trường 
đại học tại Mỹ?
1.5 năm, không quá dài nhưng cũng không 
ngắn.
Cải thiện rất nhiều. Tôi có thể nói rắng tôi đến 
Mỹ với rất ít trình độ về Anh văn ( chủ yếu là 
Anh văn để giao tiếp) nhưng bây giờ tôi có thể 
đọc, viết và nói chuyện bằng tiếng Anh trôi 
chảy hơn.

Điều gì về cuộc sống và giáo dục Mỹ 
làm bạn ngạc nhiên nhất ?
Không thể xác định được nhưng tôi xin nói 
rằng có rất nhiều sự ngạc nhiên nào về cuộc số 
cũng như giáo dục ở Mỹ. Tuy nhiên, nếu bạn ở 
đây hơn 1 năm, bạn sẽ quen thuộc với mọi thứ.

... và làm bạn thất vọng nhất?
Tôi không nghĩ có sự thất vọng nào. Mọi thứ 
đều ổn.

Làm sao bạn vượt qua:…rào cản ngôn 
ngữ?
Người Mỹ rất dễ để noí chuyện và họ rất là tốt 
bụng. Khi tôi mới tới đây, họ không thể hiểu 
tôi nói gì nhưng họ không phớ lờ tôi. thay vào 
đó, họ sữa nhưng lỗi của tôi và cố gắng nói 
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Chi Le, hiện đang 
học tại Trung tâm 

Anh Ngữ  
tại Đại học Old 

Dominion

nhiều hơn cho tôi hiểu. Vì vậy, tôi có thể thực 
hành nhiều hơn. 
Nếu bạn muốn nói cái gì đó mà người Mỹ 
không hiểu, đừng từ bỏ, cố gắng giải thích 
bằng những câu khác hay dùng ngôn ngữ cơ 
thể, họ sẽ hiểu ra.
 
... tài chính?
Thành thật là nói thì đây là vấn đề lớn nhất 
không chỉ riêng tôi, một du học sinh, mà cả 
cho những sinh viên bản địa. Học phí ở Mỹ 
thì rất là cao ( tôi không biết những quốc 
gia phát triển khác thì như thế nào) khi bạn 
so sánh với học phí đại học ở Việt Nam. Tuy 
nhiên, học phí ở ODU thì không cao lắm so 
với những trường đại học khác, bên cạnh đó 
ODU có rất nhiều học bổng có thể giúp bạn 
tiến kiệm tiền của bạn.

... thích nghi với hệ thống giáo dục 
mới? 
Cơ bản, không có nhiều sự khác nhau về hệ 
thống giáo dục. Học sinh vẫn nắm vai trò 
quan trọng trong học tập và chịu trách nhiệm 
cho công việc học của mình. vì cậy, nó dự trên 
sự nổ lực của sinh viên là chính

Bạn tham gia các hoạt động gì (câu lạc 
bộ, thể thao, câu lạc bộ sinh viên, du 
lịch, chương trình sống cùng người 
bản xứ, các hoạt động đặc biệt hoặc 
các chuyến dã ngoại do chương trình 
Anh ngữ chuyên sâu tổ chức)? 
Tôi tham gia câu lạc bọ cho sinh viên, du lịch 
và hoạt động trong khuôn viên trường. rất 
nhiều hoạt động được tổ chức bởi ELC

Kết bạn tại Mỹ dễ hay khó đối với bạn? 
Tôi không phải là người của “công chúng”, 
nên tôi thấy khó để kết bạn về cá nhân tôi. 
Nhưng tôi có rất nhiều bạn ở đây.

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?
Tôi rất thích thú về phân tích kinh tế, vì vậy tôi 
chọn kinh tế và muốn trở thành nhà phân tích 
kinh tế. ODU rất nổi tiếng về giảng dạy kinh 
tế. Thêm vào đó, Mỹ là một nước đứng đầu về 
kinh tế, đó sẽ là một lợi thế nhân đôi cho tôi.
 
Bạn có lời khuyên gì dành cho các bạn 
sinh viên tại đất nước của bạn đang 
cân nhắc học tiếng Anh tại Mỹ?
Nắm lấy cơ hội và đi du học nếu bạn có thể, 
Bạn sẽ nâng cao kiến thức của mình và cuộc 
sống ngoài xã hội. Tôi hứa là nó rất đáng giá. 
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Tại sao bạn quyết định du học tại Mỹ?
Có lần mình đi một hội thảo du học và sau đó 
mình cảm thấy thích thú khi nghe các thầy cô giới 
thiệu về môi trường học ở Mỹ và mình nghĩ nước 
Mỹ sẽ là môi trường tốt hơn để mình có thể theo 
đuổi ngành học Ngoại Giao của mình. 5 tháng sau 
hôm đó thì mình đã có mặt ở Mỹ rồi :) Sau hơn hai 
năm học tập và làm việc ở Mỹ thì mình chưa bao giờ 
cảm thấy hối hận vì cái quyết định nóng vội để bước 
chân đến đất nước này. Bởi thực sự quyết định du 
học đã thay đổi cuộc sống và con người mình đáng 
kể. Dĩ nhiên là mình cảm thấy hệ thống giáo dục ở 
Mỹ vô cùng tuyệt vời vì trong quá trình học ở đây, 
mình cảm nhận được kiến thức mình học được ở 
Việt Nam được khai thác triệt để và ngoài ra, mình 
còn được học thêm vô vàn điều thú vị mới nữa.

Tại sao bạn lựa chọn trường này? 
Điều gì ở trường thu hút bạn? Vui 
lòng nêu rõ các yếu tố như địa điểm, 
danh tiếng, khóa học. Điều gì đặc biệt 
ở trường của bạn và địa điểm của 
trường?
Khi còn ở Việt Nam, mình đã tham dự một số hội 
thảo du học của một số trường cao đẳng cộng đồng 
như trường Whatcom, trường Pierce, và dĩ nhiên 
là trường Shoreline. Mình quyết định chọn Shore-
line là vì mình biết được trường nằm ở vị trí thuận 
lợi ở Seattle và cũng là một trong những trường 
có khuôn viên xanh sạch đẹp nhất ở đây. Trường 
Shoreline cũng là một trường rất danh tiếng trong 
khu vực. Ở Shoreline có rất nhiều ngành học và 
chương trình học mà các trường đại học ở Việt 
Nam không có. 

Bạn thích nhất điều gì về chương trình 
học hoặc trường đại học?
Với mình thì việc theo đuổi chuyên ngành ngoại 
giao là một trong những điều mà mình tự hào nhất. 
Thật ra thì ba mẹ mình không thích ngành học của 

mình vì sau này sẽ khó kiếm việc làm. Ba mẹ thích 
mình học về máy tính hơn vì thấy mình có khả 
năng. Nhưng vì mình thích đi đây đi đó, thích học 
về những sụ kiện diễn ra trên thế giới và tầm ảnh 
hưởng của chúng đến mỗi quốc gia. Học tập môi 
trường ở Mỹ, đặc biệt ở Shoreline, mình được học 
về vấn đề quốc tế với góc nhìn khách quan và bao 
quát hơn hẳn. 

Điều gì làm bạn nhớ nhất về đất nước 
và gia đình bạn?
Một điều mà mình chưa lúc nào ngừng nghĩ tới 
đó chính là đồ ăn mẹ nấu. Nhớ lắm mấy lúc trước 
mình hay giành với nhỏ em mấy món mẹ nấu ngon 
ơi là ngon. Ở Seattle thì cũng có nhiều nhà hàng, 
tiệm ăn Việt. Nhưng mà mình chưa bao giờ ăn 
được món nào mà ngon với thật sự có hương vị Việt 
hết. Mình cũng không biết nói sao nữa, đồ ăn mẹ 
nấu nó có mùi vị “gia đình”, ngon lắm :D

Điều gì về cuộc sống và giáo dục Mỹ 
làm bạn ngạc nhiên nhất?
Lần đầu mình đặt chân đến nước Mỹ năm 2014, 
mình bị choáng ngợp bởi môi trường đa sắc tộc nơi 
đây. Và mọi thứ quá là mới lạ khiến mình cảm thấy 
bỡ ngỡ đôi chút. Tuy nhiên đến với Shoreline, mình 
được tạo mọi điều kiện để thích nghi. Từ ngày đầu 
tiên đến trường cho đến hiện tại, chưa bao giờ mình 
cảm thấy lạc lõng bởi vì xung quanh mình thầy cô 
bạn bè dù từ nhiều quốc gia, sắc tộc khác nhau, vẫn 
rất chân tình và thân thiện. Nếu có thể dùng một 
từ để diễn tả điều mà làm mình ngạc nhiên nhất 
về sự chân tình của cuộc sống nơi đây có lẽ là từ 
“tuyệt vời”.

… và làm bạn thất vọng nhất?
Có lẽ là mức sống nơi đây cao hơn hẳn so với Việt 
Nam. So với đời sống ở Việt Nam thì mọi thứ ở đây 
có thể gấp 2 hay thậm chí là gấp 3 lần. Điều này 
cũng dễ hiểu là do mức lương ở Mỹ cao hơn hẳn 
so với ở Việt Nam. Mấy tháng đầu mới qua lúc nào 
mình cũng đổi giá tiền mấy món mình mua sang 
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tiền Việt rồi thấy sao đắt quá. Nhưng sau này khi đi 
làm rồi mình mới hiểu được và dần thích nghi được 
với mức sống nơi đây.

Làm sao bạn vượt qua:…rào cản ngôn 
ngữ?
Trước tiên bạn phải vượt qua rào cản của bản thân 
đã. Vì khi mình cởi mở với mọi người thì họ sẽ giúp 
mình hoàn thiện. Khoá đầu tiên ở đây, mình đã rất 
ngại và luôn về thẳng nhà mỗi lần học xong. Sau 
này mình bắt đầu tham gia các câu lạc bộ và những 
hoạt động ngoại khoá ở trường, nơi mà mình có thể 
giao tiếp và trao đổi vốn Tiếng Anh với mọi người. 
Qua đó, bản thân mình hoàn thiện hơn về kĩ năng 
giao tiếp.

... thích nghi với hệ thống giáo dục 
mới? 
Cơ bản, không có nhiều sự khác nhau về hệ thống 
giáo dục. Học sinh vẫn nắm vai trò quan trọng 
trong học tập và chịu trách nhiệm cho công việc 
học của mình. vì cậy, nó dự trên sự nổ lực của sinh 
viên là chính

Bạn tham gia các hoạt động gi? 
Mình đã từng làm chủ tịch của hai câu lạc bộ ở 
Shoreline đó là Hội Sinh viên Việt Nam và câu lạc 
bộ đàn Ukulele. Hai câu lạc bộ này mình xem như 
gia đình thứ hai bởi nơi đây mình được thư giãn, 
giao tiếp với mọi người cũng như là cải thiện khả 
năng lãnh đạo. Ngoài ra mình rất thích đến phòng 
gym sau mỗi giờ học. Mình nghĩ mọi người đều cần 
sức khoẻ để hoạt động và sống một cách tích cực và 
hiệu quả nhất.

Kết bạn tại Mỹ dễ hay khó đối với 
bạn?
Đó là điều vô cùng dễ dàng. Những gì 
bạn cần làm là nói “Xin chào”. Người dân 
Seattle nói chung và con ngừoi ở Shoreline 
nói riêng vô cùng thân thiện nếu bạn cởi 
mở với 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?
Mình rất mong muốn được làm việc cho một đại sứ 
quán, làm chuyên viên ngoại giao chẳng hạn. Mình 
đang theo đuổi ngành Ngoại Giao, một ngành 
chuẩn bị cho mình những kiến thức quan trọng và 
kĩ năng phân tích. Ở Mỹ mình được học về các vấn 
đề quốc tế một cách bao quát và khách quan hơn. 
Vì thế, sau này mình mong là tương lai mình có thể 
đưa đất nước Việt Nam đi lên với các bạn bè quốc tế.
 
Bạn có lời khuyên gì dành cho các 
sinh viên tại đất nước của bạn, những 
người đang cân nhắc du học tại Mỹ?
Hãy là chính bạn, hoà nhập chứ không hoà tan với 
môi trường đa sắc tộc nơi đây. Hãy cởi mở đón nhận 
những điều mới mẻ và với bạn bè mới. Luôn biết sắp 
xếp vị trị những thứ quan trọng. Và đừng quên là 
phải luôn vui vẻ :D 

Mình là Mai Ngoc Phuong 
Nguyen, đến từ thành phố 
Hồ Chí Minh, Việt Nam. 

Cuối kỳ học mùa xuân 2016 
mình đã được nhận bằng 
tốt nghiệp tại trường Cao 

đẳng Cộng đồng Shoreline, 
chuyên ngành Nghiên cứu 

Quốc tế.
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PHIÊN BẢN TIẾNG VIỆT 2018

100 Mai Ngoc  
Phuong Nguyen
Cao	đẳng	Cộng	đồng	
Shoreline

CÁC BẠN THÂN MẾN, 
Không có một thời điểm nhất định 
nào là tốt nhất để đi du học Mỹ. 
Nền kinh tế toàn cầu ngày nay cần 
những chuyên gia với kinh nghiệm 
quốc tế và khả năng sử dụng tiếng 
Anh hoàn hảo. Chọn học tiếng 
Anh tại EnglishUSA hay một trong 
những chương trình của UCIEP, 
bạn có thể chắc chắn rằng chương 
trình giảng dạy và dịch vụ cho sinh 
viên luôn đạt chất lượng tốt nhất.

Hãy chọn học tại Mỹ vì vẻ đẹp 
của đất nước chúng tôi và sự đa 
dạng của dân cư tại đây. Hãy chọn 
học tại Mỹ vì vô vàn điểm đến văn 
hóa, lịch sử và giải trí hấp dẫn. Hãy 
chọn học tại Mỹ vì những trường 
đại học nổi tiếng và hàng ngàn cơ 
hội học tập. Hãy chọn chất lượng 
hàng đầu để đầu tư hiệu quả nhất 
cho tương lai của bạn. Hãy chọn 
nền giáo dục Mỹ.

Hãy ghé thăm chúng tôi tại StudyUSA.comKẾT NỐI VỚI  
CHÚNG TÔI!

Patricia Juza
UCIEP President
Director, International English 
Center
University of Colorado Boulder
www.uciep.org

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

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

 Landry,	ĐỨC
 
Tạp	 chí	Study	 in	 the	USA®	giúp	 tôi	
rất	 nhiều	 trong	 việc	 theo	 đuổi	 giấc	
mơ	du	học	Mỹ.	Đó	là	ước	mơ	của	tôi.	
Tôi	đã	phải	làm	việc	rất	chăm	chỉ	để	
đến	đây.

 Citra,	INDONESIA	

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

quyết	định	học	 tập	 tại	Hoa	Kỳ.	Cám	
ơn	vì	đã	truyền	cảm	hứng	cho	tôi!	:)     

 Senko,	NHẬT	BẢN	

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

 Malaku , HÀ	LAN

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

 Leah, KENYA

RENAIT STEPHENS CEO/Publisher     JENNIFER PRIVETTE  Editor and Assistant Publisher

SUTTON LONG  Magazine Art Director     JANE STAGG  Production Manager

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

EVE FLORIN  Associate Publisher     PEGGY J. PRINTZ  Past Publisher 

WESLEY COSTA  Director of Operations    SANDRA HALLADEY, SIMON HAMLIN  Sales Associate

IRENE GAZALI, ALLAN LEAL, YULIA ISSA  Graphic Design

JUDD BUNDY  Senior Web Developer     TRAVIS DRAGESET  Marketing and Social Media Specialist

@studyintheusa

Kết nối  
với chúng  

tôi qua 
 Instagram Jack Sullivan

President
EnglishUSA
www.englishusa.org
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STUDY IN THE USA 
MUỐN ĐƯA BẠN TIẾN 
GẦN HƠN MỘT BƯỚC 
TỚI GIẤC MƠ DU HỌC 
TẠI MỸ.

HÃY THAM DỰ ĐỂ  
GIÀNH CHIẾN  
THẮNG!

1.000$ Học bổng
giúp sinh viên chi trả cho việc học tại Mỹ
× Thể lệ tham dự đơn giản 
× Không yêu cầu bài luận  
× Mọi sinh viên đều có thể tham gia

http://www.surveygizmo.com/s3/3613974/StudyUSA-Scholarship

Chỉ cần trả lời một vài câu hỏi và điền thông tin  
liên hệ. Học bổng sẽ được trao vào ngày 
21 tháng 6 năm 2018.

Để thỏa mãn điều kiện tham dự học bổng, ứng viên phải hoàn thành đầy đủ bảng khảo sát trực tuyến và gửi đi. Hồ 
sơ xin học bổng sẽ không được chấp nhận từ Tập đoàn Study in the USA, khách hàng hay nhân viên hiện tại của chi 
nhánh trực thuộc, thành viên trong gia đình (vợ/chồng chính thức hoặc không chính thức, bố mẹ, ông bà, con, cháu, 
anh chị em). Mọi chi phí trong khoản học bổng đều dành cho phí sinh hoạt tại trường và người nhận học bổng sẽ chịu 
trách nhiệm về việc sử dụng các khoản này. Số tiền học bổng là cố định và không bổ sung thêm khoản nào khác. Thời 
gian nhận hồ sơ vào tháng 6/2018. Mỗi gia đình chỉ nộp một hồ sơ duy nhất.

Tham dự ngay Hôm nay!
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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

STUDYUSA.COM

TẢI APP
MIỄN PHÍ!

TÌM TRƯỜNG
MỸ TỐT
NHẤT CHO
BẠN!



Clackamas Community College
Cao Đẳng Cộng đồng Clackamas – Nền Giáo dục Hiệu quả
Nếu bạn coi trọng sự đa dạng về học thuật, 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 đào tạo chứng chỉ nghề cũng như chương trình bằng cao 
đẳng 2 năm chuyển tiếp về khoa học xã hội và tự nhiên. Tại CCC, sinh viên có thể học 
lấy bằng Cao đẳng Khoa học Xã hội Chuyển tiếp Oregon (AAOT), tức là những sinh 
viên có bằng này có thể học tiếp năm 3 tại các trường đại học 4 năm của bang. 

19600 Molalla Ave.
Oregon City, OR 97045

Ph: (503) 594-6000

http://www.clackamas.edu

Ohio University 
Chương trình Anh ngữ Chuyên sâu Ohio
OPIE - Chương trình Anh ngữ Chuyên sâu Ohio, được giảng dạy ngay trong khuôn viên trường 
Ohio University và là một trong những chương trình Anh ngữ hàng đầu tại Mỹ.
 
Lịch sử
• OPIE bắt đầu cung cấp các khoá đào tạo vào năm 1967 và là một trong những chương trình 

Anh ngữ đại học lâu đời nhất ở Ohio.
• Ohio University, được thành lập vào năm 1804, là trường đại học công lập lâu đời, toàn diện 

với truyền thống giảng dạy xuất sắc.

Chương trình học
•  Sinh viên từ khắp nơi trên thế giới đến đây để cải thiện tiếng Anh, chuẩn bị cho chương trình 

học chính thức và trải nghiệm văn hóa Mỹ.
•  Cung cấp hơn 250 chương trình cử nhân, 188 chương trình thạc sỹ và 58 chương trình tiến sỹ, 

Ohio University tự hào với những chương trình đào tạo trong lĩnh vực Kinh doanh, Kỹ thuật 
và Truyền thông.

Vị trí
•  Tọa lạc giữa những ngọn đồi và rừng cây tuyệt đẹp, Athens, Ohio là một cộng đồng thân thiện 

với dân số khoảng 24.000 người và là một môi trường yên bình, an toàn cho sinh viên.
•  Athens, Ohio nằm ngay khu trung tâm, chỉ với một chuyến bay ngắn hoặc một ngày lái xe là 

có thể đến thủ đô Washington D.C, Chicago và thành phố New York.

Gordy Hall 155
1 Ohio University 

Athens, Ohio 45701
opie@ohio.edu

Phone:  +1 740.593.4575
Fax:  +1 740.593.4577

www.ohio.edu/opie



Quyết định tìm kiếm niềm đam mê và khám phá bản thân 
là một trong những điều quan trọng nhất mà bạn có thể 
làm cho tương lai của bạn. Hành trình khám phá bản thân 
của bạn bắt đầu ở đây, tại ELS.
Chúng tôi có thể giúp bạn đạt được những mơ ước của mình, khám phá 
bản thân cũng như tìm kiếm thành công cho tương lai. Trên hành trình 
hướng tới những mục tiêu, bạn sẽ được trải nghiệm các chương trình giảng 
dạy Anh ngữ với chất lượng hàng đầu, chẳng hạn như Anh ngữ Học thuật, 
Luyện thi Anh ngữ và Anh ngữ Tổng Quát tại những trường Đại học danh 
giá nhất thế giới. Bạn sẽ trở thành một phần trong lực lượng lao động quốc 
tế, đồng thời nắm trong tay những cơ hội kết nối mà bạn có thể chưa từng 
nghĩ đến. Ngoài việc tìm kiếm thành công cho tương lai, bạn còn có thể 
làm quen với bạn bè đến từ khắp nơi trên thế giới, học hỏi từ họ, và giữ liên 
lạc với họ kể cả sau khi đã tốt nghiệp.
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