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GHI DANH VÀO ĐẠI
HỌC/CAO ĐẲNG

TRONG CHƯƠNG NÀY:

CHUYỂN TIẾP LÊN ĐẠI HỌC/CAO ĐẲNG
NHỮNG ĐIỀU SẼ CÓ Ở HỌC KỲ ĐẦU TIÊN CỦA BẠN
CÁC NGUỒN LỰC ĐẠI HỌC/CAO ĐẲNG MÀ BẠN CẦN SỬ
DỤNG

Để biết thêm thông tin và để xem mục chú giải, hãy xem các trang mạng của chúng tôi:
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ĐƯA RA QUYẾT ĐỊNH CỦA BẠN
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GHI DANH VÀO ĐẠI HỌC/
CAO ĐẲNG: ĐƯA RA QUYẾT ĐỊNH
CỦA BẠN

Bạn đã gửi hồ sơ đại học/cao đẳng của bạn và bây giờ việc chờ đợi bắt đầu. Điều này có thể mất từ một tháng đến vài tháng, tùy

thuộc vào loại hình trường học. Các trường đại học/cao đẳng sẽ thông báo quyết định của họ thông qua thư điện tử, qua đường bưu điện hoặc
cổng thông tin trực tuyến của họ. Đừng quên xác nhận với bộ phận tuyển sinh đại học/cao đẳng nếu bạn có thắc mắc.

TÔI VỪA NHẬN ĐƯỢC
MỘT QUYẾT ĐỊNH TỪ
MỘT TRƯỜNG ĐẠI
HỌC/CAO ĐẲNG, ĐIỀU
ĐÓ CÓ NGHĨA GÌ?
Được nhận – Bạn đã được chấp nhận. Xin chúc mừng!
Vào danh sách chờ – Bạn chưa được nhận hay bị từ chối. Các trường đại
học/cao đẳng đang chờ đợi để xem có bao nhiêu sinh viên sẽ nhận đề nghị
của họ để xác định nếu họ có thêm suất không.

Bị từ chối – Bạn đã không được nhận. Xem xét việc khám phá các lựa
chọn của trường đại học/cao đẳng khác.

Việc quyết định xem nên đi học tại trường đại học/cao đẳng nào
có thể là khó khăn, nhưng việc tìm kiếm trường học phù hợp với
bạn sẽ giúp bạn thành công và tốt nghiệp. Nói chuyện với nhân
viên tư vấn tại trường trung học phổ thông của bạn về các lựa
chọn của bạn.

LÀM THẾ NÀO ĐỂ
TÔI SO SÁNH CÁC
TRƯỜNG ĐẠI HỌC/
CAO ĐẲNG?
Tài chính:
Hãy cân nhắc xem có bao nhiêu chi phí về việc theo học sẽ được
đài thọ bởi các khoản trợ cấp và các học bổng.

Hãy suy nghĩ về cách bạn và gia đình của bạn sẽ chi trả cho số tiền
còn thiếu cho toàn bộ việc đi học đại học/cao đẳng của bạn.

Học thuật:
Kiểm tra xem liệu chuyên ngành chính mà bạn quan tâm hiện
có sẵn tại trường đại học/cao đẳng đó không. Hãy cân nhắc các
loại hình hỗ trợ học tập hiện có (ví dụ: trung tâm dạy viết,
dạy kèm môn toán, các dịch vụ dành cho người khuyết tật, v.v).

Xã hội:
Hãy xác định xem liệu trường đại học/cao đẳng đó có phù hợp về

*ĐỪNG QUÊN:

mặt xã hội và văn hoá cho bạn hay không (ví dụ: sự đa dạng, các
nhóm sinh viên, cơ hội tư vấn, v.v).

Một khi bạn đã quyết định học đại học/cao đẳng, bạn phải thông báo cho

Hãy suy nghĩ về loại môi trường mà

trường đại học/cao đẳng đó bằng cách xác nhận việc ghi danh của
bạn. Đối với những trường đại học/cao đẳng 4 năm, thời hạn là ngày 1 tháng 5.

lớn, khu vực nông thôn, v.v).

ĐIỀU CẦN BIẾT:

bạn thích (gần nhà, khuôn viên
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Đây là một trong những quyết định lớn nhất bạn sẽ đưa ra trong cuộc đời của bạn.

Hãy dành thời gian để suy nghĩ thấu đáo những điều mỗi trường đại học/cao đẳng cung

cấp. Đừng ngại để có được ý kiến đóng góp từ các thành viên trong gia đình, giáo viên hoặc tư vấn viên.
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GHI DANH VÀO ĐẠI HỌC/
CAO ĐẲNG: CHUYỂN TIẾP LÊN ĐẠI
HỌC/CAO ĐẲNG

Bạn đã được nhận vào trường đại học/cao đẳng mà bạn muốn
theo học, nhưng vẫn còn nhiều bước cần phải thực hiện trước khi bạn
bắt đầu các lớp học của bạn.

CÁC BƯỚC DÀNH CHO ĐẠI
HỌC/CAO ĐẲNG 4 NĂM:

1. Thanh toán lệ phí xác nhận sinh viên mới/ghi danh của bạn.
Nếu bạn không thể thanh toán lệ phí, hãy liên hệ với phòng
tuyển sinh của bạn và yêu cầu được hoãn nộp khoản tiền đặt cọc
của bạn.

2. Hãy xin bảng điểm chính thức từ trường trung học phổ
thông của bạn và bất cứ trường đại học/cao đẳng nào mà bạn đã được
nhận tín chỉ. Gửi các bảng điểm đến trường đại học/cao đẳng của bạn
ngay khi các điểm cuối cùng được công bố.

CÁC BƯỚC DÀNH CHO ĐẠI
HỌC/CAO ĐẲNG 2 NĂM:
1. Hãy nộp bất cứ mẫu đơn hỗ trợ tài chính nào khác theo yêu
cầu đúng thời hạn.

2. Hoàn thành các bước xếp lớp cho môn toán và Tiếng
Anh cho trường đại học/cao đẳng của bạn.

CHỖ Ở
Chỗ ở trong khuôn viên trường
có thể bao gồm các ký túc xá, các căn hộ hoặc

TÔI CẦN PHẢI LÀM
NHỮNG ĐIỀU GÌ TRƯỚC
KHI TÔI BẮT ĐẦU VÀO ĐẠI
HỌC/CAO ĐẲNG?
Xác nhận chấp nhận nhập học của bạn bằng cách gửi xác nhận việc
ghi danh của bạn và nộp tiền đặt cọc chậm nhất vào ngày 1 tháng 5 hoặc
trước hạn chót của trường đại học/cao đẳng của bạn.

Chấp nhận khoản hỗ trợ tài chính của bạn.
Lập kế hoạch cho các cuộc hẹntư vấn và định hướng của bạn.
Nộp hồ sơ thuê phòng trọ nếu bạn chọn sống ở ký túc xá.
Nộp các hồ sơ chủng ngừa của bạn. Hãy nhận các hồ sơ này từ bác sĩ
hoặc học khu của bạn.
Nếu bạn hội đủ điều kiện, hãy đăng ký các chương trình hỗ trợ sinh

viên (ví dụ: TRIO, EOP, CAMP) để được giúp đỡ về tư vấn học tập, dạy
kèm, hỗ trợ tài chính, v.v.

Đăng ký các lớp học.

ĐIỀU CẦN BIẾT:

Nếu bạn đang theo học một trường cao đẳng cộng đồng 2 năm hoặc trường kỹ thuật và có kế
hoạch chuyển tiếp sang một trường đại học/cao đẳng 4 năm trong tương lai, hãy nói chuyện với
nhân viên tư vấn của bạn về những khóa học nào cần phải học. Không phải tất cả các khóa

học 2 năm đều sẽ được chuyển tiếp đến các trường đại học/cao đẳng 4 năm cụ thể.

và đảm bảo là bạn thanh toán tiền đặt cọc chỗ

BUỔI ĐỊNH HƯỚNG LÀ GÌ?

ở của bạn đúng thời hạn. Hãy liên hệ với văn

Hầu hết các trường đại học/cao đẳng đều đòi hỏi các sinh viên mới phải

phòng nhà ở nếu có bất cứ thắc mắc nào.

tham gia một buổi định hướng, trong đó bạn học về các nguồn lực của

Các lựa chọn về nhà ở ngoài khuôn

hướng của trường đại học/cao đẳng là trực tiếp và một số khác là trực

nhà ở. Đăng ký sống trong khuôn viên trường

viên trường bao gồm việc sống tại nhà,
thuê một căn hộ/nhà ở hoặc sống trong các
nhóm cùng ở thích và các hội nữ sinh.

trường, đăng ký các lớp học và gặp gỡ bạn bè. Một số buổi định
tuyến. Hãy tham dự một buổi định hướng trực tiếp nếu bạn có thể!

Bạn cũng có thể được mời tham dự một chương trình chuyển tiếp mùa
hè tập trung vào việc chuẩn bị cho học kỳ đầu tiên của bạn.
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GHI DANH VÀO ĐẠI HỌC/
CAO ĐẲNG: NHỮNG ĐIỀU MONG ĐỢI 		
Ở KỲ HỌC ĐẦU TIÊN CỦA BẠN

CÓ BẤT CỨ MẸO
NÀO VỀ VIỆC CHI
TIÊU KHÔNG?

Đại học khác với trường trung học phổ thông ở nhiều mặt. Điều quan
trọng là phải biết những điều sẽ có thể xảy ra, vì vậy bạn có thể thành
công.

TÔI NÊN LÀM GÌ
TRƯỚC TIÊN?

Sách và tài liệu rất đắt. Hãy mua hoặc thuê sách cũ để
tiết kiệm tiền; các phiên bản điện tử cũng có thể có sẵn.

Giảm chi phí hàng ngày không cần thiết (ăn ngoài,

Tìm các nguồn lực về thực phẩm, chỗ ở, việc đi lại, cơ sở y tế, sức

cà phê buổi sáng, đỗ xe trong khuôn viên trường, v.v).

khoẻ tâm thần và tập thể dục trong khuôn viên trường.

Lập một ngân sách theo quý hoặc theo học kỳ và làm

Tìm nơi bạn có thể nhận được hỗ trợ học tập và thành lập các nhóm

theo nó!

học tập.

Làm quen với các bạn cùng lớp. Các lớp học có thể nhỏ
(30 người) hoặc lớn (500 người) tùy thuộc vào trường đại
học/cao đẳng của bạn. Bạn sẽ gặp rất nhiều người mới
thông qua các lớp học, các sự kiện và các câu lạc bộ của
bạn; bạn có thể kết nối với họ và trở thành một phần của
một cộng đồng mới.

*

Đối với mỗi giờ mà bạn học ở lớp, bạn nên dành ít
nhất hai giờ cho việc làm bài tập.

LÀM THẾ NÀO ĐỂ TÔI
TẬN DỤNG TỐI ĐA THỜI
GIAN CỦA MÌNH?

*

Một số lớp học có tiết học hàng ngày và một số lớp học có tiết học
mỗi tuần một lần. Các lớp học có thể bắt đầu sớm như 8 giờ sáng
và muộn như 8 giờ tối. Tạo một lịch học phù hợp với bạn. Các
lớp học có thể nằm trong các toà nhà khác nhau trong khuôn viên
trường. Hãy dành nhiều thời gian để đến các lớp học.

ĐIỀU
CẦN BIẾT:
Đừng bao giờ ngại nhờ giúp đỡ – khi có thắc mắc, hãy hỏi!
Đại học có thể là một trong những thời điểm tốt nhất của cuộc
đời bạn, nhưng cũng có thể vô cùng khó khăn. Hãy nhớ lý do tại
sao bạn muốn học đại học/cao đẳng. Điều này sẽ giúp bạn duy trì
động lực để hoàn thành văn bằng của bạn.

*
*

Tìm kiếm sự giúp đỡ từ bạn bè, gia sư hoặc các nguồn lực trong
khuôn viên trường hoặc các giáo sư trong các giờ làm

việc.

Ở trường đại học/cao đẳng, bạn có nhiều tự do hơn trong lịch học
của bạn, và sẽ không có ai nói cho bạn biết bạn cần phải ở đâu hoặc
khi nào. Bạn sẽ phải sắp xếp hợp lý thời gian dành cho các lớp học,
các hoạt động xã hội, bạn bè, tài chính và thậm chí có thể là một
hoàn cảnh sống hoặc công việc mới. Quản lý thời gian của bạn
bằng cách cân bằng việc làm bài tập về nhà và các sở thích
cá nhân của bạn.
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GHI DANH VÀO ĐẠI HỌC/
CAO ĐẲNG: CÁC NGUỒN LỰC ĐẠI HỌC/CAO
ĐẲNG MÀ BẠN CẦN SỬ DỤNG

Các trường đại học/cao đẳng đều cung cấp nhiều nguồn lực để giúp bạn
thành công. Tất cả đều đã được tính trong học phí và lệ phí của bạn, vì vậy hãy
sử dụng chúng!

TÔI CÓ THỂ ĐI ĐÂU ĐỂ
NHẬN HỖ TRỢ
HỌC TẬP?

Tư vấn học tập: Giúp bạn hiểu về các hệ thống học tập của trường đại học/

cao đẳng, lựa chọn và nộp đơn cho các nguồn lực chính và tiếp cận các
nguồn lực của khuôn viên trường.

HỖ TRỢ TÀI
CHÍNH VÀ
HỖ TRỢ HỌC
BỔNG?
Văn phòng hỗ trợ tài chính: Giúp bạn hiểu về gói

hỗ trợ tài chính của bạn và cung cấp thông tin về các
nguồn lực tài trợ bổ sung và giúp bạn tìm kiếm và đăng ký

các học bổng.

Thư viện: Cung cấp không gian học tập nơi bạn có thể nhận được sự trợ giúp
về nghiên cứu và cộng tác với người khác.

Trung tâm gia sư: Cung cấp sự trợ giúp về các môn học như viết và toán học
từ bạn bè của bạn.

Giờ làm việc: Thời gian khi các giáo sư của bạn sẵn sàng trả lời bất cứ
thắc mắc nào của bạn về lớp học.

TÔI CÓ THỂ THAM
GIA Ở ĐÂU?
Hội sinh viên: Cung cấp các không gian

TÔI CÓ THỂ NHẬN ĐƯỢC
HỖ TRỢ CÁ NHÂN Ở ĐÂU?

hội họp, sự kiện, nhóm học tập và một môi

Trung tâm nghề nghiệp: Cung cấp tư vấn nghề nghiệp và giúp bạn xây dựng sơ yếu lý lịch, viết

hội việc làm tại trường.

trường thoải mái nơi bạn có thể kết nối với
cộng đồng đại học/cao đẳng.

Đời sống sinh viên: Cung cấp nhiều cơ

thư xin việc và chuẩn bị cho buổi phỏng vấn xin việc.

Văn phòng du học: Cung cấp những trải

Trung tâm đa dạng/đa văn hóa: Một không gian chủ yếu dành cho sinh viên da màu và các cộng

nghiệm du học toàn cầu có ý nghĩa cho tín

đồng khác nhận được sự hỗ trợ về mặt xã hội và cảm xúc và cảm thấy an toàn để bày tỏ ý tưởng và
kinh nghiệm của họ.

Dịch vụ tư vấn: Cung cấp cho bạn tư vấn bảo mật và hỗ trợ sức khoẻ tâm thần.

chỉ đại học/cao đẳng.

Trung tâm và các chương trình giải
trí: Nhiều trường đại học/cao đẳng có các
phòng tập thể dục, sân thể thao, các lớp

Nguồn lực dành cho người khuyết tật: Cung cấp sự điều chỉnh phù hợp về mặt học tập cho các

tập thể dục thể hình hoặc các môn thể

sinh viên hội đủ điều kiện.

thao câu lạc bộ.

Công nghệ thông tin (IT): Cung cấp các dịch vụ công nghệ khác nhau và là điểm dừng đầu tiên
cho hầu hết các yêu cầu có liên quan đến công nghệ trong khuôn viên trường.

Dịch vụ cựu chiến binh: Phục vụ với tư cách là một ban liên lạc với Sở Cựu Chiến binh và giúp các
cựu chiến binh chuyển tiếp ra khỏi quân đội và tham gia vào cuộc sống học tập.
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