
 

 

 

 

EducationUSA U.S. Higher Education Fair 
Triển lãm Du học Hoa Kỳ  

Khách sạn Melia Hanoi 44B Lý Thường Kiệt, thứ Sáu ngày 8/3/2019 

 

 

Agenda of the Fair: 
Nội dung chương trình:  
 
13:30 – 14:00  Check in, gift from EducationUSA     
   Đăng ký, nhận quà của EducationUSA  
   
14:00 – 14:50      Info session on Non-Immigrant Visas/Thủ tục xin cấp thị thực  

 Consular Officer, US Embassy Hanoi      
 Viên chức Lãnh sự, ĐSQ Hoa Kỳ 
 

15:00 – 15:05  Opening Remarks by Ambassador Daniel Kritenbrink 
   Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink phát biểu khai mạc 
 
15:05 – 18:00  Fair opens to the public      

Triển lãm mở cửa tự do      
 

16:00 – 16:45  Info session on the GRE test/Buổi cung cấp thông tin về GRE 
   Representative from ETS Global 

Đại diện ETS Global        
  

 
 
            
 
   
 

 

Có câu hỏi? Hãy liên hệ:  

Văn phòng Giáo dục Hoa Kỳ EducationUSA 

Đại sứ quán Hoa Kỳ  

Tầng 3, toà nhà Vườn Hồng, 170 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội  

Email: HanoiEDUSA@state.gov 

mailto:HanoiEDUSA@state.gov


 

Chương trình triển lãm ngày 8/3/2019 và danh sách trường 

VIỆC CẦN LÀM  
 
Đăng ký trực tuyến để tham dự Triển lãm du học Mỹ tại https://tinyurl.com/yd6jafw2 và nhận 
thông tin từ văn phòng Giáo dục Hoa Kỳ và các trường. 
 
Gặp mặt trực tiếp với đại diện tuyển sinh từ các trường là cơ hội tốt nhất để cập nhật các thông 
tin bạn khó có thể tìm thấy ở bất kỳ nơi nào khác, như:  

 
 Các chuyên ngành thế mạnh của trường là gì? Trường có cấp bằng cho những môn học bạn 
muốn học không?  
 Chương trình học và các khóa học của trường có những ưu điểm gì?  
 Sinh viên quốc tế được hưởng môi trường sống, cơ hội thực tập và làm việc như thế nào?  
 Sinh viên quốc tế có thể nhận được bao nhiêu học bổng/hỗ trợ tài chính?  
 Sinh viên quốc tế có thể nhận những dịch vụ hỗ trợ nào?  
 Văn hóa của trường (các câu lạc bộ sinh viên, tự do/bảo thủ, tỉ lệ sinh viên – giảng viên, …)  
 Yêu cầu và cạnh tranh đầu vào  
Và các thông tin khác.  

 
Thăm các bàn thông tin của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại triển lãm  

 
 

 

 
Chương trình Fulbright Việt Nam  

https://vn.usembassy.gov/education-culture/fulbright-program-vietnam/ 
 

 

 
Các chương trình trao đổi được tài trợ bởi Chính phủ Hoa Kỳ dành cho sinh viên, học giả và 

người đi làm  

http://exchanges.state.gov/non-us 

https://vn.usembassy.gov/education-culture/grants-and-scholarship-opportunities/  

  

 
 
 
 

 
Văn phòng Giáo dục Hoa Kỳ EducationUSA  

https://educationusa.state.gov/ 

https://vn.usembassy.gov/education-culture/educationusa/ 

 

 

  

Trung tâm Hoa Kỳ  

https://vn.usembassy.gov/education-culture/american-center-hanoi/ 

 

  

Chương trình Sáng kiến thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á (YSEALI) 

https://vn.usembassy.gov/education-culture/yseali/ 

 

Sau triển lãm:  
 Tìm kiếm thông tin trên mạng và liên hệ đại diện trường nếu bạn muốn nhận thêm thông tin.  
 Liên hệ văn phòng Giáo dục Hoa Kỳ để được tư vấn và hướng dẫn https://goo.gl/qLLjGB 

 

https://tinyurl.com/yd6jafw2
https://vn.usembassy.gov/education-culture/fulbright-program-vietnam/
http://exchanges.state.gov/non-us
https://vn.usembassy.gov/education-culture/grants-and-scholarship-opportunities/
https://educationusa.state.gov/
https://vn.usembassy.gov/education-culture/educationusa/
https://vn.usembassy.gov/education-culture/american-center-hanoi/
https://vn.usembassy.gov/education-culture/yseali/
https://goo.gl/qLLjGB
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DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG TẠI TRIỂN LÃM 
(Nhấp chuột vào tên trường để có thêm thông tin về trường) 

 

Tên trường Thành phố Bang 

Aviation Institute of Maintenance (AIM) Virginia Beach Virginia 

Ball State University Muncie Indiana 

California State University, Long Beach, CA Long Beach California 

California State University San Marcos San Marcos California 

California State University, Chico Chico California 

California State University, East Bay Hayward California 

Central Michigan University Mt. Pleasant Michigan 

Central New Mexico Community College Albuquerque New Mexico 

Central Washington University Ellensburg Washington 

College of Lake County Grayslake Illinois 

College of Marin Kentfield California 

Columbia College Chicago Chicago Illinois 

DePaul University Chicago Illinois 

Edmonds Community College Lynnwood Washington 

Embry-Riddle Aeronautical University Prescott Arizona 

Foothill & De Anza Colleges Los Altos Hills California 

Full Sail University Winter Park Florida 

Georgia State University Atlanta Georgia 

Grand Valley State University Allendale Michigan 

Green River College Auburn Washington 

Hawaii Pacific University Honolulu Hawaii 

Highline College Des Moines Washington 

Hillsborough Community College Tampa Florida 

Illinois Institute of Technology Chicago Illinois 

Kent State University Kent Ohio 

Marxe School of Public and International Affairs New York New York 

Massachusetts College of Pharmacy and Health Science Boston Massachusetts 

Miami University Oxford Ohio 

Ohio University Athens Ohio 

Plymouth State University Plymouth New Hampshire 

Portland State University Portland Oregon 

Saint Anselm College Manchester New Hampshire 
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Saint Leo University Saint Leo Florida 

San Diego State University San Diego California 

San Mateo Community Colleges San Mateo California 

Savannah College of Art and Design (SCAD) Savannah  Georgia 

Shoreline Community College Shoreline Washington 

Southwestern Adventist University Keene Texas 

Stony Brook University - The State University of New York Stony Brook New York 

SUNY Old Westbury Old Westbury New York 

Susquehanna University Selinsgrove Pennsylvania 

Temple University Philadelphia Pennsylvania 

The University of Akron Akron Ohio 

The University of Kansas Lawrence Kansas 

Tiffin University Tiffin Ohio 

University at Buffalo, The State University of New York Buffalo New York 

University of Alabama Tuscaloosa Alabama 

University of Arizona Tucson Arizona 

University of California, Irvine Irvine California 

University of Colorado Boulder Boulder Colorado 

University of Missouri Columbia Missouri 

University of North Carolina Wilmington Wilmington North Carolina 

University of San Francisco San Francisco California 

University of South Carolina Columbia South Carolina 

University of South Florida Tampa Florida 

University of Wisconsin - Eau Claire Eau Claire Wisconsin 

Valparaiso University Valparaiso Indiana 

Wabash College Crawfordsville Indiana 

Wells College Aurora New York 

Western Kentucky University Bowling Green Kentucky 

Whitworth University Spokane Washington 



Aviation Institute of Maintenance 
(AIM) 
Cao đẳng – Hướng nghiệp 
Cấp bằng và giấy phép được công nhận bởi Hiệp hội 
Quản lý Hàng không Liên bang Hoa Kỳ FAA. FAA - 
Mục 147  
Học viện Bảo trì Hàng không (AIM) hiện có 11 
Trường Đào tạo nghề Bảo dưỡng Hàng không tại Mỹ, 
được chứng nhận bởi Hiệp hội Quản lý Hàng không 
Liên bang-Mục 147. Trường có cơ sở đặt tại các khu 
đô thị lớn, gồm có: Atlanta, GA; Dallas, TX; Houston, 
TX; Indianapolis, IN; Kansas City, MO; Las Vegas, NV; 
Orlando, FL; Oakland, CA; Philadelphia, PA; Virginia 
Beach; VA và Washington, DC. AIM cấp bằng Cao 
đẳng Hướng nghiệp (Associate in Occupational 
Studies Degree-AOS) tại cơ sở AIM Atlanta. Các 
chương trình đào tạo hàng không sau được tổ chức 
tại tất cả các cơ sở: Công nghệ Bảo dưỡng Hàng 
không, chú trọng vào Điện tử hàng không hoặc 
Khung máy bay và Động cơ điện; Công nghệ Bảo 
dưỡng Hàng không với máy bay trực thăng. Các 
chương trình của chúng tôi được thiết kế cho phép 
sinh viên tốt nghiệp nhận chứng chỉ FAA Thợ máy 
Bảo dưỡng Hàng không Chuyên Khung máy bay và 
Động cơ điện (A&P) trong vòng 22 tháng. Các lớp 
học mở 6 tiếng mỗi ngày cùng thứ Sáu dành cho học 
bù và bổ trợ kiến thức hoặc thực hành thêm – “dạy 
thêm miễn phí”. Mỗi cơ sở của trường đều được 
chứng nhận bởi FAA, kiểm định bởi Ủy ban Kiểm 
định các Trường đào tạo Hướng nghiệp (ACCSC), Tổ 
chức Cựu chiến binh. Cơ sở AIM Atlanta được Bộ An 
ninh Nội địa Hoa Kỳ công nhận đủ điều kiện nhận 
sinh viên quốc tế theo thị thực F-1. Tất cả các cơ sở 
khác của trường được công nhận đủ điều kiện tiếp 
nhận sinh viên quốc tế theo thị thực M-1. Hỗ trợ chỗ 
ở cho sinh viên tại tất cả cơ sở. Dịch vụ Sinh viên và 
Tìm kiếm việc làm hỗ trợ người học suốt khóa học và 
tìm kiếm công việc sau khi tốt nghiệp. 
http://www.aviationmaintenance.edu/ 

Ball State University 
Đại học công lập 
Lý do chọn học tại Ball State? Lớn và Nhỏ. Trường 
chúng tôi đủ lớn để đem đến cho bạn cơ hội chọn 
lựa giữa hàng trăm chuyên ngành và rất nhiều cơ hội 
giáo dục thực tiễn. Nhưng chúng tôi cũng đủ nhỏ để 
mang lại cho bạn trải nghiệm học tập chú trọng từng 
cá nhân mà bạn mong muốn. Các giáo sư sẽ biết tên 
bạn và văn phòng của họ luôn mở cửa chào đón bạn. 
Tỉ lệ sinh viên:giảng viên của chúng tôi là 14:1! Các 

giảng viên của chúng tôi là đối thủ của những giảng 
viên ở những trường lớn nhất và tốt nhất trên cả 
nước. Chúng tôi dành tặng một số học bổng dựa trên 
thành tích học tập cho sinh viên hệ Cử nhân và rất 
nhiều cơ hội học bổng hỗ trợ nghiên cứu cho sinh 
viên hệ Thạc sỹ và Tiến sỹ. https://www.bsu.edu/ 

California State University, Long 
Beach, CA 
Đại học công lập 
California State University, Long Beach (CSULB), hay 
còn được biết đến với tên “The Beach”, sở hữu 
khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp và khí hậu Nam 
California cùng với môi trường ngoại ô an toàn và 
những đặc trưng văn hóa phong phú của cả vùng Los 
Angeles rộng lớn. Hơn 3.000 sinh viên quốc tế đến 
từ 100 quốc gia khác nhau coi CSULB là ngôi nhà 
chung. CSULB luôn mang lại những trải nghiệm sinh 
viên tuyệt vời qua các chương trình học thuật được 
công nhận trên toàn quốc và dịch vụ hỗ trợ đến từng 
sinh viên. Sinh viên tại “The Beach” luôn được hỗ trợ 
tận tình bởi các giảng viên có nhiều thành tựu trong 
một ngôi trường chú trọng đến nghiên cứu, thành 
công của sinh viên và các hoạt động sáng tạo. Với tất 
cả những điều kiện tuyệt vời mà Nam California có 
thể đem lại, CSULB chính là nơi lý tưởng để sinh 
sống, học tập và khám phá! http://www.csulb.edu/ 

California State University San Marcos 
Đại học công lập 
Nằm cách bờ biển khoảng 20 phút lái xe, cách trung 
tâm San Diego 35 phút và cách Los Angeles một 
tiếng rưỡi, CSU San Marcos nằm trong miền khí hậu 
lý tưởng cho các hoạt động ngoài trời và văn hóa. 
CSUSM cung cấp hơn 55 chương trình Cử nhân và 
Sau đại học với giảng viên cơ hữu (không phải trợ 
giảng) giảng dạy tại tất cả các chương trình Cử nhân. 
Với rất nhiều cơ hội làm nghiên cứu cùng hơn 385 
sinh viên đại diện cho 55 quốc gia khác nhau, CSUSM 
liên tục nằm trong top 10% đại học vùng ở Mỹ và là 
đại học an toàn số 1 tại California trong năm năm 
liền. https://www.csusm.edu/ 

California State University, Chico 
Đại học công lập 
California State University, Chico có bề dày truyền 
thống giáo dục học thuật hơn 130 năm. Sự kết hợp 
độc đáo giữa việc theo đuổi học thuật, hoạt động 
công dân tình nguyện, và liên kết chặt chẽ với cộng 
đồng Chico đem lại cho trường danh tiếng trong 
nước và quốc tế. Sĩ số lớp học bậc Cử nhân trung 

http://www.aviationmaintenance.edu/
https://www.bsu.edu/
http://www.csulb.edu/
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bình 30 sinh viên, và tỉ lệ sinh viên:giảng viên là 23:1. 
Sinh viên của chúng tôi đến từ 43 quốc gia, 34 bang 
và 1 vùng lãnh thổ của Mỹ. Trường nằm trong top 10 
trường đại học công lập tại vùng phía Tây theo U.S. 
News and World Report từ năm 1998, khi bảng xếp 
hạng đầu tiên được công bố. Các chuyên ngành lớn 
nhất tại CSU Chico bao gồm Quản trị Kinh doanh, 
Tâm lý, Dự bị Điều dưỡng, Hệ thống Pháp Lý Hình sự, 
và Liberal Studies (bao gồm các môn Nhân văn, Khoa 
học xã hội và Khoa học tự nhiên). 
https://www.csuchico.edu/ 

California State University, East Bay 
Đại học công lập  
Nằm ở vịnh San Francisco xinh đẹp và đa dạng văn 
hóa, California State University East Bay cung cấp các 
khóa học đại học và sau đại học cũng như các khóa 
học không lấy bằng thông qua Chương trình Ngôn 
ngữ Mỹ (bao gồm Trại hè, Chương trình tiếng Anh 
tăng cường, Chương trình sinh viên trao đổi, Chứng 
chỉ Kinh doanh quốc tế, và mới đây nhất là Chương 
trình dự bị Phân tích Kinh doanh.) Chỉ cách San 
Francisco và San Jose 30 – 40 phút lái xe, sinh viên 
của trường có nhiều thuận lợi để phát triển nghề 
nghiệp và tìm kiếm cơ hội việc làm tại Thung lũng 
Silicon khắp cả vịnh San Francisco. Cal State East Bay 
được công nhận ở Mỹ là một trong những trường đa 
dạng nhất với sinh viên quốc tế đến từ hơn 60 quốc 
gia. Các ngành học phổ biến bao gồm Kinh doanh, 
Phân tích Kinh doanh, Khoa học Máy tính, Quản trị 
Xây dựng, Quản trị Kỹ thuật, Khoa học Sức khỏe, Nhà 
hàng khách sạn và Du lịch. 
http://www.csueastbay.edu/ 

Central Michigan University 
Đại học công lập  
Central Michigan University (CMU) nằm ở trung tâm 
bang Michigan xinh đẹp. Với bốn mùa rõ rệt, 
Michigan mang lại cho người dân nơi đây mùa đông 
tuyết trắng, mùa xuân cây cối đâm chồi nảy lộc, mùa 
hè nắng ấm và mùa thu rực rỡ. Với hơn 200 ngành 
bậc cử nhân và 70 ngành sau đại học, mỗi người đều 
có thể tìm thấy ngành học cho riêng mình. CMU nằm 
trong số 100 trường đại học công lớn nhất ở Mỹ 
nhưng với tỷ lệ sinh viên: giảng viên trung bình chỉ là 
21:1, vì thế tất cả sinh viên đều hưởng giáo dục chất 
lượng chú trọng từng cá nhân. Sinh viên có cơ hội 
làm việc cùng các giáo sư trong các nghiên cứu mang 
tính đột phá, học hỏi từ các chuyên gia đẳng cấp 
quốc tế, và xây dựng các mối quan hệ để bắt đầu sự 
nghiệp. Với khoảng 1.000 sinh viên quốc tế từ 60 
quốc gia, tính đa dạng sinh viên của CMU cũng giống 

như đa dạng các ngành học tại đây. Học viện tiếng 
Anh CMU cung cấp các khóa học ngôn ngữ cho sinh 
viên quốc tế từ trình độ sơ cấp tới cao cấp. Trường 
cam kết đưa nền giáo dục chi phí hợp lý tới sinh viên 
và gia đình của họ. Sinh viên quốc tế bậc Cử nhân và 
bậc Thạc sĩ đều có cơ hội đạt học bổng và các dạng 
hỗ trợ khác. CMU cũng hỗ trợ miễn phí sinh viên 
quốc tế để sớm ổn định và thích nghi với cuộc sống 
sinh viên như nhập cảnh, các dịch vụ học thuật và 
việc làm. Phòng Công tác Quốc tế luôn tích cực tạo 
nhiều cơ hội cho sinh viên quốc tế như các chuyến 
tham quan thực địa, các sự kiện văn hóa, và rất 
nhiều cơ hội để hòa nhập trong trường và cộng 
đồng. CMU chính là cơ hội tuyệt vời, có một không 
hai giúp sinh viên quốc tế nhận được nền giáo dục 
chất lượng tại Mỹ với các giáo sư đáng kính nhất và 
được hòa vào những trải nghiệm đại học truyền 
thống tại một khu vực xinh đẹp của đất nước. Hãy 
cùng xem CMU đem lại những điều tuyệt vời gì! 
https://www.cmich.edu/Pages/default.aspx 
https://www.cmich.edu/  

Central New Mexico Community 
College 
Cao đẳng Cộng đồng 
Hãy bắt đầu cuộc hành trình học thuật và văn hóa tại 
một trong những thành phố độc đáo nhất tại Mỹ. 
Đặt mục tiêu lớn và vươn tới tương lai tốt đẹp tại 
Central New Mexico Community College. Nằm chính 
giữa bang New Mexico, Albuquerque chính là thành 
phố lớn nhất bang và cửa ngõ tới một vùng đất đáng 
mơ ước dọc theo sông Rio Grande. Tại đây bạn sẽ 
bắt gặp nền văn hóa bản địa phong phú, một khung 
cảnh giải trí sống động, những địa điểm làm phim, 
ăn uống, mua sắm và lễ hội khinh khí cầu lớn nhất 
thế giới. Học phí tại CNM thuộc hàng cạnh tranh 
nhất trên cả nước.   Học phí các trường cao đẳng 
cộng đồng có thể thấp hơn 20 – 80% so với ở các 
trường đại học. CNM cung cấp 100 chương trình học 
để đảm bảo bạn sẽ nhận được các kỹ năng cần thiết 
để thành công. Với quy mô lớp học nhỏ hơn, sinh 
viên có thể nhận được nhiều sự quan tâm hướng 
dẫn trực tiếp 1-1 từ giáo viên và cố vấn. Khi bạn kết 
thúc chương trình cao đẳng, chúng tôi sẽ giúp bạn 
chuyển tiếp sang đại học để tiếp tục chương trình Cử 
nhân và hơn thế nữa! 
https://www.cnm.edu/ 

Central Washington University 
Đại học công lập  
Central Washington University (CWU) cung cấp các 
lớp học quy mô nhỏ, các giảng viên nhiều thành tựu, 

https://www.csuchico.edu/
https://www.cmich.edu/Pages/default.aspx
https://www.cmich.edu/
https://www.cnm.edu/
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và kinh nghiệm thực tiễn trong ngành và trên toàn 
thế giới.  Với hơn 135 chương trình Cử nhân và 30 
chương trình sau đại học, CWU đem lại nhiều lựa 
chọn cho sinh viên. CWU là môi trường thân thiện, 
an toàn và cởi mở chỉ nằm cách Seattle một tiếng 
rưỡi lái xe. CWU cũng dành cho sinh viên quốc tế các 
học bổng và hỗ trợ nghiên cứu! 
https://www.cwu.edu/ 

College of Lake County 
Cao đẳng Cộng đồng  
College of Lake County cung cấp cho sinh viên quốc 
tế:  
• Một chương trình tiếng Anh tăng cường chất 
lượng cao giúp sinh viên nắm được các kỹ năng tiếng 
Anh cần thiết để hòa nhập và thành công tại đại học. 
Chương trình tiếng Anh tăng cường của chúng tôi 
được kiểm định bởi Hiệp hội Chương trình tiếng Anh 
Tăng cường Mỹ (AAIEP - www.aaiep.org).    
• Một định hướng quốc tế đặc biệt, các hội thảo 
chuyên đề và chương trình sinh viên hướng dẫn sinh 
viên. 
• Hơn 50 lĩnh vực lấy bằng cao đẳng để chuyển tiếp 
lên đại học, và Cam kết đảm bảo nhập học với 25 
trường đại học. http://www.clcillinois.edu/ 

College of Marin 
Cao đẳng Cộng đồng  
College of Marin (COM) là trường cao đẳng cộng 
đồng nằm ở trung tâm bang California. Chúng tôi sở 
hữu hai cơ sở xinh đẹp và an toàn nằm cách Cầu 
Cổng Vàng, San Francisco 18km về phía bắc. College 
of Marin cung cấp hai lựa chọn học thuật cho sinh 
viên quốc tế: Chương trình Tín chỉ Học thuật và 
Chương trình tiếng Anh tăng cường (IEP). Chương 
trình Tín chỉ Học thuật bao gồm gần 70 chương trình 
như Kiến trúc, Kinh doanh, Khoa học Máy tính, Kịch 
và hơn thế nữa. Chương trình tiếng Anh tăng cường 
tập trung đặc biệt vào tiếng Anh học thuật và chuẩn 
bị cho sinh viên chuyển tiếp vào chương trình Tín chỉ 
Học thuật. Phần lớn sinh viên COM học tại trường 
hai năm, sau đó chuyển tiếp lên đại học. COM có học 
phí thấp hơn nhiều so với đại học, vì thế sinh viên có 
thể tiết kiệm tiền khi hoàn thành hai năm đầu với chi 
phí thấp. COM có đảm bảo chuyển tiếp sang nhiều 
đại học thuộc hệ thống University of California (UC), 
tất cả các đại học thuộc hệ thống California State 
University (CSU), và hàng chục các trường đại học 
khác. Chúng tôi luôn chào đón bạn theo đuổi giấc 
mơ giáo dục tại College of Marin!  
http://www1.marin.edu/ 

Columbia College Chicago 
Đại học tư  
Tại Columbia College Chicago, bạn sẽ học tập tại 
trung tâm thành phố Chicago cùng khoảng 7.000 
sinh viên bậc Cử nhân và sau đại học. Trường chúng 
tôi là nơi sự cách tân và thực hành nghệ thuật gặp 
gỡ với chuyên môn kinh doanh – và đây chính là nơi 
bạn sẽ khởi đầu hành trình trở thành con người bạn 
muốn. Nơi đây, nghệ thuật sáng tạo và truyền thông, 
giáo dục khai phóng, kinh doanh, và công nghệ cùng 
hòa quyện, mang lại các kỹ năng giúp bạn thành 
công trong bất cứ lĩnh vực nào bạn lựa chọn. Bạn sẽ 
sống và học tập tại Chicago, một thành phố đẳng cấp 
thế giới với đầy ắp các cơ hội nghề nghiệp, và làm 
việc cùng các giảng viên giàu thành tích.  
https://www.colum.edu/ 

DePaul University  
Đại học tư  
Bạn có muốn hòa mình vào một môi trường học 
thuật đô thị đích thực không? DePaul University sẽ 
mang lại cơ hội sống và học tập tại một trong số 
những thành phố tuyệt vời nhất thế giới, Chicago, IL. 
Chúng tôi cung cấp cho sinh viên rất nhiều chương 
trình học thuật đặc biệt và tất cả đều có yếu tố trải 
nghiệm thực hành. Môi trường đa dạng nằm giữa 
lòng thành phố sẽ giúp bạn nhanh chóng có cảm giác 
như đang ở nhà. 
https://www.depaul.edu/Pages/default.aspx 

Edmonds Community College  
Cao đằng Cộng đồng  
EdCC cung cấp các khóa học dự bị cho đại học – tỉ lệ 
chuyển tiếp 100%. Một khóa học kép trung học tới 
đại học cho phép sinh viên hoàn thành chương trình 
phổ thông và giành tín chỉ đại học cùng lúc. Ba ký túc 
xá, lựa chọn ở nhà dân, học bổng cùng hơn 45 câu 
lạc bộ và tổ chức sinh viên. Chúng tôi không yêu cầu 
điểm TOEFL/IELTS đầu vào và có bốn kỳ nhập học 
một năm. Vị trí trường thuận lợi, có thể dễ dàng đi 
bộ đến các cửa hàng, nhà hàng, siêu thị v..v.. Sinh 
viên có vé xe bus giá rẻ để đi lại trong khu vực. 
https://www.edcc.edu/ 

Embry-Riddle Aeronautical University  
Đại học tư 
Embry-Riddle Aeronautical University là đại học hàng 
đầu thế giới về giáo dục hàng không vũ trụ. Embry-
Riddle Aeronautical University là trường độc lập, phi 
lợi nhuận, đa dạng văn hóa, cung cấp nền giáo dục 
chất lượng và nghiên cứu trong lĩnh vực hàng không, 
hàng không vũ trụ, kỹ sư và các ngành liên quan từ 

https://www.cwu.edu/
http://www.clcillinois.edu/
http://www1.marin.edu/
https://www.colum.edu/
https://www.depaul.edu/Pages/default.aspx
https://www.edcc.edu/


 

Chương trình triển lãm ngày 8/3/2019 và danh sách trường 

bậc học Cao đẳng, Cử nhân, Thạc sĩ đến Tiến sĩ. 
https://erau.edu/ 

Foothill & De Anza Colleges 
Cao đằng Cộng đồng  
Nổi tiếng với chương trình chuyển tiếp tới các 
trường đại học công lập & tư thục hàng đầu tại 
California và Mỹ, chúng tôi có hơn 70 chuyên ngành, 
khuôn viên rộng, đẹp, an toàn và trang bị hiện đại 
ngay trung tâm thung lũng Silicon, chỉ cách San 
Francisco 45 phút lái xe. Học phí rất thấp cùng thời 
tiết tuyệt vời! Hãy tìm hiểu tỉ lệ chuyển tiếp của 
chúng tôi tới UC Berkeley, UCLA và các ngôi trường 
khác thuộc hệ thống University of California. Chúng 
tôi không yêu cầu SAT đầu vào. 
http://www.fhda.edu/ 

Full Sail University 
Đại học tư  
Full Sail University cung cấp các chương trình học tại 
trường và trực tuyến được thiết kế cho thế giới giải 
trí, truyền thông, nghệ thuật và công nghệ. Với các 
chương trình cấp bằng Cao đẳng, Cử nhân và Thạc 
sỹ, phương pháp tiếp cận của Full Sail là chú trọng 
đến các trải nghiệm làm nghề thực tiễn và kỹ năng 
sáng tạo giải quyết vấn đề. https://www.fullsail.edu/ 

Georgia State University 
Đại học công lập 
Với bảy cơ sở khắp vùng đô thị Atlanta, trường có 
giảng viên chất lượng quốc tế và hơn 51.000 sinh 
viên và kết nối rộng khắp với các cơ hội tuyệt vời tại 
một trong những thành phố lý tưởng nhất toàn cầu 
thế kỷ 21. Dẫn đầu cả nước về sinh viên tốt nghiệp 
đa dạng với khởi điểm khác nhau, Georgia State 
mang lại trải nghiệm phong phú với nhà ở tiện nghi, 
hàng trăm câu lạc bộ và tổ chức sinh viên, và một 
trong số những cộng đồng sinh viên đa dạng nhất ở 
Mỹ. Sinh viên, giảng viên và cựu sinh viên đều yêu 
thích bản sắc và nền văn hóa độc đáo của trường, 
dựa trên sự đam mê, nỗ lực, cống hiến và kiên trì. 
Một ngôi trường không giới hạn ở đô thị Atlanta, 
trung tâm kinh tế hàng đầu vùng Đông nam với sân 
bay nhộn nhịp nhất thế giới, thành phố đứng thứ ba 
ở Mỹ về số lượng trụ sở các công ty Fortune 500, nơi 
chỉ cách mấy bước chân là với tới các cơ hội thực 
tập, công việc và kết nối với doanh nghiệp, chính 
phủ, chăm sóc sức khỏe, các cộng đồng phi lợi nhuận 
và văn hóa thế giới. https://www.gsu.edu/ 

Grand Valley State University 
Đại học công lập  

Grand Valley là nhà của gần 25.000 sinh viên và 
chúng tôi có hơn 200 ngành học cho bậc Cử nhân và 
sau đại học. Khuôn viên an toàn và cởi mở, là một 
trong số những đại học hiện đại nhất tại Michigan. 
Nền giáo dục ở Grand Valley tạo điều kiện cho sinh 
viên học tập thành công những ngành đang có nhu 
cầu cao trong xã hội như kỹ sư, kinh doanh và khoa 
học sự sống. Việc chúng tôi chú trọng vào trải 
nghiệm thực tiễn đảm bảo mỗi năm hơn 8.200 sinh 
viên đều thu được kinh nghiệm qua thực tập và thực 
tập có hưởng lương (co-ops). Không chỉ vậy, hơn 
1.200 nhà tuyển dụng đến trường mỗi năm và 95% 
sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp. 
https://www.gvsu.edu/ 

Green River College 
Cao đằng Cộng đồng  
Green River College là trường cao đẳng cộng đồng 
nhận nằm cách Seattle 45 phút về phía Nam. Khuôn 
viên trường an toàn, thân thiện và xinh đẹp là nơi lý 
tưởng cho việc học tập. Ngay sát Seattle chính là 
thành phố quốc tế lớn, nơi đặt trụ sở của Microsoft, 
Amazon.com, và Starbucks Coffee. Trường có tổng 
số 8.000 sinh viên trong đó có hơn 1.700 sinh viên 
quốc tế từ hơn 60 quốc gia. Sinh viên chọn Cao đẳng 
Green River College vì học phí vừa túi tiền, chương 
trình kết hợp trung học và cao đẳng, và khả năng 
giúp sinh viên quốc tế chuyển tiếp lên các trường đại 
học hàng đầu tại Mỹ. https://www.greenriver.edu/ 

Hawaii Pacific University  
Đại học tư  
Chúng tôi là trường đại học tư, phi lợi nhuận nằm ở 
đảo O’ahu thuộc quần đảo Hawaii.   Khuôn viên 
trường ở thành phố Honolulu, dưới chân ngọn núi 
Ko‘olau về phía có gió của đảo khiến sinh viên được 
hưởng trọn vẹn hai thế giới khác nhau, một thành 
phố quốc tế sôi nổi và một khung cảnh nhiệt đới đẹp 
tuyệt vời. Với sinh viên và giảng viên đến từ khắp nơi 
trên thế giới – chúng tôi là ngôi trường tư giàu văn 
hóa nhất nước Mỹ. Kết hợp sự đa dạng văn hóa độc 
đáo với sự hỗ trợ đến từng cá nhân và một môi 
trường học tập gần gũi, HPU giúp sinh viên thực sự 
gắn bó với môn học họ đam mê. Và khi họ làm, khi 
họ nhìn thấy mọi thứ gần hơn, họ sẽ được truyền 
sức mạnh để nhìn xa hơn và làm nhiều thứ hơn. Đó 
là cách chúng tôi đảm bảo rằng các sinh viên sau tốt 
nghiệp đều tự tin sẵn sàng bước vào môi trường làm 
việc quốc tế đầy cạnh tranh. https://www.hpu.edu/ 

https://erau.edu/
http://www.fhda.edu/
https://www.fullsail.edu/
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Highline College 
Cao đằng Cộng đồng, với chương trình 4 năm Cử 
nhân Khoa học Ứng dụng (BAS) và các chương trình 
1 năm chứng chỉ, chứng chỉ ngắn hạn. 
Thành lập năm 1961, Highline là trường cao đẳng 
cộng đồng đã được kiểm định. Với xấp xỉ 10.000 sinh 
viên, chúng tôi là một trong những trường lớn nhất 
bang Washington. Cơ sở chính của Highline nằm ở 
Des Moines, bang Washington, chỉ 20 phút về phía 
nam của thành phố Seattle. Khuôn viên 80 mẫu nhìn 
ra vịnh Puget và dãy núi Olympic. Highline College 
thu học phí thấp, chỉ khoảng một nửa khoản học phí 
thông thường khi du học đại học tại Mỹ, cộng với cơ 
hội chuyển tiếp dễ dàng lên các đại học. Quy mô lớp 
nhỏ (20-35 sinh viên), các hoạt động thú vị cho sinh 
viên, Chương trình Tiếng Anh quốc tế Kaplan ngay tại 
trường, dịch vụ hỗ trợ sinh viên tuyệt vời, cùng ký 
túc xá mới xây dựng phong cách căn hộ. Đây cũng là 
nơi giảng viên và sinh viên giảng dạy và học hỏi lẫn 
nhau trong một cộng đồng toàn cầu. Đây là nơi vun 
đắp tình bạn, là nơi hòa mình vào các hoạt động học 
thuật, thể thao, văn hóa và xã hội. Với tất cả những 
điều trên, Highline College không chỉ là một nơi lý 
tưởng để học tập – đó là nơi dành cho bạn.  
https://www.highline.edu/ 

Hillsborough Community College 
Cao đằng Cộng đồng  
Hillsborough Community College (HCC), thành lập 
năm 1968, là một trong những trường cấp bằng cao 
đẳng hàng đầu ở Mỹ. Đặt tại Tampa xinh đẹp, bang 
Florida, HCC là địa điểm lý tưởng để học tập. Với khí 
hậu nắng ấm quanh năm, chúng tôi chỉ nằm cách 
những bãi biển trong xanh, khu thể thao chuyên 
nghiệp, khu dân cư da dạng văn hóa và những công 
viên chủ đề nổi tiếng thế giới vài phút lái xe. Hơn 
nữa, HCC có nhà ở trong trường ở Hawk's Landing, 
nơi sinh viên sẽ có phòng ngủ và phòng tắm riêng 
trong một cộng đồng căn hộ sinh viên hạng sang. 
Học phí của HCC thuộc hàng thấp nhất tại Florida và 
Mỹ, và sinh viên có thể chuyển tiếp suôn sẻ để lấy 
bằng Cử nhân. Sau khi tốt nghiệp tại HCC, bạn sẽ 
được đảm bảo việc nhập học tại một trong số 11 đại 
học bang Florida, bao gồm cả University of South 
Florida (USF). Nếu bạn muốn chọn một trường giáo 
dục khai phóng cạnh tranh cao, một trường đại học 
nghiên cứu có thứ hạng quốc gia, hoặc một đại học 
thuộc Ivy League, HCC giúp bạn đạt được mục tiêu 
qua Chương trình Danh dự đã được công nhận trên 
cả nước. HCC có hơn 160 chương trình học thuật, 
bao gồm 34 chương trình chuyển tiếp đại học và 130 

chương trình đào tạo việc làm. 
https://www.hccfl.edu/ 

Illinois Institute of Technology 
Đại học tư  
Illinois Institute of Technology là trường đại học 
nghiên cứu ngành Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và 
Toán (STEM) nằm ở Chicago. Phần lớn sinh viên theo 
học: Kỹ thuật, Khoa học Máy tính, Tâm lý học và 
Công nghệ Thông tin. Chúng tôi cũng có chương 
trình Kiến trúc nổi tiếng toàn cầu. 
https://web.iit.edu/ 

Kent State University 
Đại học công lập  
Kent State University là một trong số 76 đại học 
nghiên cứu công lập, theo phân loại của Tổ chức 
Carnegie Vì sự Phát triển Giảng dạy, và được xếp 
hạng cao trong danh sách các trường Đại học Quốc 
gia tốt nhất theo U.S. News & World Report. Với tám 
cơ sở khắp vùng Đông Bắc Ohio và các thủ đô lớn 
trên thế giới như New York City, Geneva và Florence, 
Kent State là một trong số các đại học công dẫn đầu 
Ohio và là một tài nguyên lớn về giáo dục, kinh tế và 
văn hóa của vùng Đông Bắc Ohio từ năm 1910. 
https://www.kent.edu/ 

Marxe School of Public and 
International Affairs 
Đại học công lập  
The Austin W. Marxe School of Public and 
International Affairs là trường công lập đào tạo sau 
đại học duy nhất ở thành phố New York, và nằm 
trong số những trường lớn nhất ở Mỹ chuyên về 
Public Affairs.  Chúng tôi áp dụng tiếp cận đa ngành 
vào giảng dạy, nghiên cứu và phát triển nghề nghiệp.  
http://www.baruch.cuny.edu/mspia/ 

Massachusetts College of Pharmacy 
and Health Science 
Đại học tư  
MCPHS là trường đại học chuyên ngành chăm sóc 
sức khỏe với các chương trình chăm sóc sức khỏe rất 
đa dạng. Là đại học giảng dạy, chúng tôi có niềm 
đam mê với các sinh viên, và họ cũng có niềm đam 
mê tương tự với việc phát triển sự nghiệp ở một 
ngành trọng yếu. Số 1 nước Mỹ về Khả năng thu 
nhập theo Wall Street Journal/Times Higher 
Education College Rankings năm 2018.  MCPHS quan 
tâm đến thành công của từng sinh viên. Sinh viên 
của chúng tôi luôn có cơ hội tiếp cận những công 
việc thực tập được khao khát nhất, được sắp xếp 
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làm việc tại các phòng khám và cơ hội nghiên cứu 
ngay trong trường. Từ các bệnh viện hàng đầu ở 
Massachusetts và New Hampshire đến Khu Học 
thuật và Y học Longwood đẳng cấp thế giới tại 
Boston, sinh viên của chúng tôi thu nhập được 
những kinh nghiệm quý giá, thực tiễn ở nhiều nơi, 
bao gồm cả bệnh viện nhi số 1 ở Mỹ và trung tâm 
điều trị ung thư hàng đầu tại New England. Với nhiều 
chương trình chăm sóc sức khỏe khác nhau, MCPHS 
mang lại cho sinh viên các hướng đi khác nhau để 
đạt được mục tiêu nghề nghiệp, và chúng tôi sẽ giúp 
bạn tìm ra con đường đúng đắn nhất. Với hơn 100 
chương trình, không hề thiếu cơ hội cho bạn tại 
MCPHS.    MCPHS cung cấp các chương trình đại học 
và nâng cao trải rộng khắp mọi lĩnh vực của nền công 
nghiệp chăm sóc sức khỏe. https://www.mcphs.edu/          

Miami University 
Đại học công lập  
Đại học công lập số 1 về giảng viên tận tâm trong 
giảng dạy bậc cử nhân. (U.S. News & World Report)  
Top 100 trường công tốt nhất nước Mỹ liên tục từ 
1998 (Kiplinger's); Top 10 về đào tạo ra nhiều CEO 
các doanh nghiệp Fortune 500 tại Mỹ nhất (Tạp chí 
Money);  Xếp hạng trường đại học công hàng đầu cả 
nước về mức lương tiềm năng sau tốt nghiệp (Đánh 
giá của The Princeton) 
https://www.miami.miamioh.edu/ 

Ohio University 
Đại học công lập 
Thành lập năm 1804, Ohio University là đại học đầu 
tiên ở bang Ohio và là trường đại học lâu đời thứ 9 ở 
Mỹ. Là đại học công lập đóng tại Athens, bang Ohio, 
Đại học Ohio cung cấp hơn 250 chương trình học 
thuật và chuyên ngành. Các trường trực thuộc của 
chúng tôi được xếp thứ hạng cao, bao gồm Trường 
Kinh doanh xếp thứ 15, Trường Kỹ thuật xếp thứ 16, 
và Trường Báo chí trong top 10. Khuôn viên trường 
rộng 1.800 mẫu Anh, được bầu là “Khuôn viên 
trường đẹp nhất ở Mỹ”. https://www.ohio.edu/  

Plymouth State University 
Đại học công lập  
Plymouth State University nằm tại Plymouth; một thị 
trấn nhỏ và thanh bình nằm nép mình bên dãy núi 
White Mountains và khu vực hồ thuộc New 
Hampshire, chỉ cách Boston 2 tiếng lái xe về hướng 
bắc nơi sinh viên đang miệt mài tìm kiếm những 
cách học tập mới nhất. Với tổng số xấp xỉ 4.200 sinh 
viên đại học và 2.100 sinh viên sau đại học, Plymouth 
đang dần thay đổi cách tổ chức các chương trình học 

lấy bằng. Chúng tôi có 50 chuyên ngành và kết hợp 
chúng thành 7 nhóm ngành lớn để thích nghi với 
một thế giới không ngừng biến chuyển. Với cách tiếp 
cận này, bạn sẽ thu được những kiến thức và kỹ 
năng để tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn. Bạn cũng sẽ 
áp dụng sự sáng tạo và kỹ năng giải quyết vấn đề 
thực tiễn để tạo ra, phát triển và thực thi các giải 
pháp cho những thách thức của thế giới thực. Hãy 
cùng xem một video về Plymouth  
https://vimeo.com/256989358 
https://www.plymouth.edu/ 

Portland State University 
Đại học Công lập 
Đô thị, an toàn và sạch đẹp, Portland được xếp hạng 
trong số những thành phố đáng sống và hiếu khách 
nhất ở Mỹ. Portland State University nằm ngay trung 
tâm thành phố. Chỉ cần đi một đoạn ngắn bằng xe 
đạp hoặc phương tiện công cộng bạn sẽ đến được 
những vùng lân cận và công viên nổi tiếng của thành 
phố, gồm cả Forest Park, khu rừng rộng lớn nhất 
trong khuôn viên một thành phố ở Mỹ. PSU được 
biết tới là ngôi trường đa dạng phong phú về sinh 
viên, các chương trình học thuật, giảng viên được 
quốc tế công nhận và nằm trong số 10 đại học đứng 
đầu về đổi mới. https://www.pdx.edu/     

Saint Anselm College 
Đại học tư  
Các chuyên ngành phổ biến nhất của Saint Anselm 
College gồm có: Kinh doanh, Chính trị, Khoa học Máy 
tính, 3+2 Kỹ sư và Tâm lý. Chúng tôi tự hào là nơi tổ 
chức họp bầu cử sơ bộ Tổng thống Mỹ 4 năm một 
lần. Sinh viên Saint Anselm College đã đạt được 
những thành công đáng kể trong tìm kiếm việc làm 
và học lên cao sau khi tốt nghiệp tại trường. 99% 
trong số đó có việc làm hoặc được nhận vào khóa 
học sau đại học 6 tháng sau tốt nghiệp. Và chúng tôi 
chỉ cách Boston 1 tiếng lái xe! 
https://www.anselm.edu/  

Saint Leo University 
Đại học tư  
Được thành lập năm 1889, Saint Leo University là 
trường đại học tư với nền giáo dục khai phóng và 
Công giáo, giàu truyền thống chào đón sinh viên 
thuộc mọi tôn giáo và cả những người phi tôn giáo. 
Nằm tại vịnh Tampa, Florida, ngôi trường xinh đẹp là 
nơi học tập của gần 2.400 sinh viên đang theo học 
hơn 50 chuyên ngành học thuật bậc đại học và sau 
đại học. Sinh viên thậm chí có thể hoàn thành bậc 
học Cử nhân và Thạc sỹ chỉ trong 4 năm với chương 
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trình tăng tốc của chúng tôi. 
https://www.saintleo.edu/  

San Diego State University  
Đại học công lập  
Nằm ở phía nam California, được thành lập năm 
1897, San Diego State University xếp hạng 70 trường 
đại học công lập quốc gia tốt nhất nước Mỹ. Hơn 100 
năm qua, sinh viên SDSU đã tham gia vào chương 
trình học thuật xuất sắc dẫn dắt bởi các giảng viên 
giàu thành tựu. Chương trình cử nhân kinh doanh và 
kỹ sư liên tục được đánh giá nằm trong số các 
chương trình tốt nhất cả nước. • Chương trình cử 
nhân kinh doanh quốc tế SDSU xếp hạng 12 tại Mỹ. • 
Khu phức hợp Khoa học liên ngành và Kỹ thuật (EIS) 
của San Diego State University là một phần trong số 
những nỗ lực đưa trường vào tốp 50 đại học nghiên 
cứu công lập. • Tạp chí Forbes, U.S. News và World 
Report, và Fortune đều đưa SDSU vào tốp 25 đại học 
khởi nghiệp hàng đầu cả nước.  • Tổng sinh viên: 
34.828 (30.165 cử nhân và 4.663 sau đại học)  • Sinh 
viên quốc tế: 2.728 tới từ 104 quốc gia  • Cựu sinh 
viên: 400,000+  https://www.sdsu.edu/ 

San Mateo Community Colleges 
Cao đẳng cộng đồng 
San Mateo Colleges of Silicon Valley được vận hành 
bởi San Mateo County Community College District, là 
tổ chức được thành lập gần 100 năm trước. Đây là 
hệ thống ba trường cao đẳng cộng đồng công lập 
được kiểm định chất lượng đầy đủ, gồm Cañada 
College, College of San Mateo và Skyline College, 
đóng gần San Francisco ngay trung tâm Thung lũng 
Silicon. Cả ba trường đều có chương trình chuyển 
tiếp lên đại học, chất lượng chương trình và dịch vụ 
hàng đầu, bao gồm cả chương trình học tiếng Anh 
Silicon Valley Intensive English Program (SVIEP). Cả 
ba trường đều có thỏa thuận “Bảo đảm Chuyển tiếp 
-Transfer Admission Guarantees” với nhiều trường 
đại học công và tư nổi tiếng ở Mỹ. Điều này giúp sinh 
viên có quyền được chuyển tiếp thẳng và nhập học 
tại một trường đại học nếu sinh viên đáp ứng đủ yêu 
cầu đầu vào chuyển tiếp của đại học đó mà không 
cần phải trải qua quá trình xét tuyển như thông 
thường của trường đó. Bằng thỏa thuận với đại học 
University of California Berkeley (UC Berkeley), các 
trường của chúng tôi nằm trong Chương trình 
Chuyển tiếp đặc biệt với UC Berkeley. Sinh viên 
chương trình Danh dự của chúng tôi cũng thụ hưởng 
tư cách Ưu tiên Nhập học (Priority Admissions) ở đại 
học University of California Los Angeles (UCLA), giúp 
tỉ lệ nhập học thành công của các em vào đại học này 

lên đến 70%. Trường chúng tôi cũng có tiếng về các 
ngành STEM (Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và 
Toán. Cao đẳng Skyline, chỉ cách San Francisco vài 
phút, có chương trình Thương mại quốc tế và một 
loạt các chương trình chuyển tiếp về Công nghệ Sinh 
học và Kỹ thuật. Trường còn có chương trình thực 
tập với Caltech và UC Berkeley. Cao đẳng Cañada là 
trường cao đẳng cộng đồng duy nhất ở bang 
California có Trung tâm STEM được trao giải thưởng. 
Các lớp học về  sản xuất hoạt hình  của trường do 
nhân viên của Xưởng phim Pixar Animation Studios 
đảm nhiệm. Sinh viên quốc tế cũng được nhân học 
bổng và hưởng chính sách giảm học phí. Học tập ở 
Thung lũnh Silicon mang đến cho sinh viên nhiều 
tiềm năng xin tìm thực tập và cơ hội kết nối tại 
những công ty đẳng cấp thế giới như Google, Apple, 
Salesforce, Twitter và Facebook. Khuôn viên các ngôi 
trường của chúng tôi nằm trong các cộng đồng nhỏ 
và rất an toàn, gần các đường cao tốc chính dẫn 
thẳng tới  San Francisco, San Jose, sân bay quốc tế 
San Francisco, và các điểm du lịch nổi tiếng như Vịnh 
Monterey, Công viên quốc gia Yosemite, Thung lũng 
Napa Valley, và hồ Tahoe. Năm học 2016-2017, San 
Mateo Colleges of Silicon Valley có hơn 1.500 sinh 
viên quốc tế. https://smccd.edu/  

Savannah College of Art and Design 
(SCAD) 
Đại học tư 
Cung cấp nhiều chương trình lấy bằng và chuyên 
ngành hơn bất kỳ đại học nghệ thuật và thiết kế nào 
khác, SCAD đủ khả năng chuẩn bị cho các sinh viên 
tài năng sự nghiệp chuyên nghiệp, sáng tạo. SCAD 
đem tới các khóa học thuộc hơn 40 lĩnh vực, cũng 
như chuyên ngành phụ thuộc hơn 60 ngành. Với sự 
linh hoạt của chương trình học, bạn có thể bắt đầu 
hành trình của mình tại một cơ sở của trường và tiếp 
tục tại một cơ sở khác. Một cơ hội không thể tốt hơn 
để khám phá văn hóa và tiếp thu các quan điểm 
nghệ thuật mà không phải gián đoạn việc học và lấy 
bằng! https://www.scad.edu/ 

Shoreline Community College  
Cao đằng Cộng đồng  
Shoreline Community College có truyền thống lâu 
đời tiếp nhận sinh viên Việt Nam học tập tại trường. 
Là trường hàng đầu về chương trình hoàn thành 
trung học, chuyển tiếp đại học (2+2) và Tiếng Anh 
học thuật (ESL), chúng tôi có rất nhiều chương trình 
để đảm bảo thành công của sinh viên Việt Nam tại 
đây. Nằm tại thành phố Seattle sôi động, khuôn viên 
xinh đẹp của Shoreline có một vị trí tuyệt vời, gần 
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bãi biển, các quán cà phê địa phương và trung tâm 
thành phố. Tại khu vực kinh doanh sôi động của thế 
giới, những công ty lớn như Boeing, Microsoft, 
Amazon và Starbucks chỉ là vài trong số những công 
ty tầm cỡ thế giới đặt trụ sở ở Seattle. Chương trình 
Chuyển tiếp đại học của chúng tôi gồm hơn 90 lĩnh 
vực và là cánh cửa dẫn đến các trường đại học hàng 
đầu nước Mỹ. Chương trình này cũng cung cấp cơ 
hội đảm bảo nhập học và thỏa thuận chuyển tiếp 
đến nhiều trường đại học. Sinh viên Việt Nam tại 
Shoreline có thể tìm hiểu cuộc sống và văn hóa tại 
Mỹ khi sống với gia đình người địa phương. Họ cũng 
có thể giải trí tại trường bằng cách tham gia vào rất 
nhiều câu lạc bộ, các môn thể thao và hoạt động 
khác. Thậm chí có nhiều sinh viên Việt Nam đang giữ 
các vị trí thủ lĩnh tại trường. Bạn luôn được chào đón 
tại đây! https://www.shoreline.edu/ 

Southwestern Adventist University 
Đại học tư  
Southwestern Adventist University, đại học tư Cơ 
Đốc nằm gần Dallas-Fort Worth, Texas, có truyền 
thống giáo dục xuất sắc từ năm 1893. Chúng tôi xếp 
hạng 13 trong danh sách Các đại học vùng phía Tây 
của US News, và thứ nhất trong các trường an toàn 
tại Texas theo NICHE. Nhưng việc chúng tôi là ai với 
tư cách một trường học cũng quan trọng không kém 
thứ hạng. Chúng tôi thân thiện, đoàn kết, quan tâm 
đến nhau và biết rõ tên của từng sinh viên. Giảng 
viên của trường luôn chào đón sinh viên và thành 
tựu tuyệt vời nhất của chúng tôi chính là thành công 
của bạn. Các chuyên ngành lớn nhất gồm có Kinh 
doanh, các ngành về Sức khỏe và Điều dưỡng. Các 
chương trình nổi bật về Phát thanh, TV và Phim ảnh, 
Âm nhạc, Cơ chế chuyển động cơ thể (Kinesiology), 
Giáo dục, cùng với 40 chuyên ngành khác phục vụ 
các nhu cầu ngành nghề khác nhau. Các học bổng về 
thành tích học tập, học bổng chương trình danh dự, 
và cơ hội làm việc luôn có sẵn dành cho sinh viên 
quốc tế. Học phí phù hợp với mức giống nhau cho cả 
sinh viên Mỹ và quốc tế. Xem thêm thông tin:  
https://www.swau.edu/ 

Stony Brook University - The State 
University of New York 
Đại học công lập  
Chỉ trong 5 thập kỷ, Stony Brook University đã 
chuyển mình thành một trong những ngôi trường 
công lập năng động nhất nước Mỹ. Theo xếp hạng 
các đại học trên thế giới của tạp chí Times, chúng tôi 
nằm trong 1% trường tốt nhất trên thế giới. Các nhà 
khoa học giành giải Nobel, Guggenheim Fellows, và 

những người giành được tài trợ từ tổ chức 
MacArthur Foundation giảng dạy tại trường chúng 
tôi, khiến chúng tôi trở thành ngôi trường có sức hút 
lớn đối với những sinh viên xuất sắc. Là một thành 
viên của Hiệp hội Đại học Mỹ danh giá, Stony Brook 
nằm trong số 61 đại học nghiên cứu tốt nhất tại Bắc 
Mỹ. Stony Brook University cung cấp hơn 200 
chuyên ngành chính, phụ và các chương trình kết 
hợp cho sinh viên cử nhân, 140 chương trình sau đại 
học. Hơn 25.000 sinh viên đang học tập tại đây. Từ 
khởi đầu là một chuỗi nhà mái vòm tại Planting 
Fields thuộc vịnh Oyster, N.Y., Stony Brook đã phát 
triển thành khuôn viên rộng 1.040 mẫu tại Stony 
Brook, N.Y. — một cộng đồng lớn mạnh về giảng dạy 
và nghiên cứu phát minh, cũng như là động lực cho 
nền kinh tế ở Long Island — cùng các cở sở vệ tinh 
tại Southampton, Manhattan và Hàn Quốc.  
https://www.stonybrook.edu/ 

SUNY Old Westbury 
Đại học công lập  
SUNY Old Westbury là trường giáo dục khai phóng 
năng động và đa dạng nơi thúc đẩy sự xuất sắc học 
thuật qua kết nối khăng khít giữa sinh viên, giảng 
viên và nhân viên. Old Westbury liên kết các giá trị 
về sự chính trực, cam kết vì cộng đồng và công dân 
toàn cầu để tạo nên chất liệu cho các chương trình 
học thuật và cuộc sống sinh viên. Sinh viên quốc tế 
đánh giá cao môi trường đại học khuyến khích phát 
triển học thuật, tư duy phản biện, tính sáng tạo và 
hiểu biết liên văn hóa. SUNY Old Westbury chào đón 
các sinh viên quốc tế. Trường nằm cách thành phố 
New York 35 km (40 phút đi tàu) về phía đông và 
nằm ở bờ bắc Long Island với diện tích 604 mẫu. Vị 
trí địa lý biến SUNY Old Westbury thành địa điểm 
hoàn hảo nơi sinh viên có thể dễ dàng tham gia các 
hoạt động xã hội cuối tuần tại NYC hoặc tìm kiếm cơ 
hội thực tập quanh năm. SUNY Old Westbury tiếp 
nhận 5.100 sinh viên và có hơn 45 chương trình cử 
nhân, 19 chương trình sau đại học trong các lĩnh vực 
như kế toán, kinh doanh, khoa học máy tính, giáo 
dục, tâm lý, xã hội học và nghệ thuật thị giác. 
https://www.oldwestbury.edu/ 

Susquehanna University 
Đại học tư  
Susquehanna University là trường đại học giáo dục 
khai phóng tại Pennsylvania, chúng tôi có hơn 100 
chuyên ngành chính, phụ, các chương trình dự bị 
nghề nghiệp với 2.275 cử nhân từ 34 bang và 22 
quốc gia. Chúng tôi đưa tới nhiều lựa chọn hơn hầu 
hết các chương trình giáo dục khai phóng khác tại 
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Mỹ. Trường Kinh doanh Sigmund Weis của chúng tôi 
được kiểm định bởi AACSB, và được xếp hạng top 
5% chương trình kinh doanh trên toàn thế giới. Hiệp 
hội Phân tích Đầu tư Tài chính (CFA Institute) chấp 
nhận Susquehanna trong chương trình Công nhận 
Đại học, khiến trường trở thành một trong hai 
chương trình nghệ thuật và khoa học ở Bắc Mỹ đồng 
thời được công nhận bởi cả CFA và kiểm định bởi 
AACSB. 100% sinh viên của chúng tôi tham gia du 
học trao đổi ở 6 trên tổng 7 châu lục với hơn 125 
chương trình. 98% sinh viên có việc làm sau tốt 
nghiệp, và chúng tôi xếp hạng 9 tại Mỹ về tỉ lệ sinh 
viên có việc làm và thứ nhất tại bang Pennsylvania. 
Chúng tôi cũng nằm trong số các đại học tư hỗ trợ 
nhiều học bổng nhất cho sinh viên bậc cử nhân, và 
100% sinh viên nước ngoài được nhận học bổng. 
https://www.susqu.edu/ 

Temple University 
Đại học công lập  
Temple University là đại học nghiên cứu đẳng cấp 
thế giới đặt tại một trong số những thành phố sôi 
động nhất nước Mỹ, chỉ cách trung tâm Philadelphia 
2,5 cây số.  Sinh viên sống trong trường có thể khám 
phá thành phố Philadelphia bằng tàu điện ngầm, và 
có thể đi tàu hỏa, xe buýt hoặc tự lái ô tô vào cuối 
tuần để đến New York hay D.C. (150km để đến 
thành phố New York và 200km đến thủ đô 
Washington, D.C). Các chương trình học kinh doanh, 
luật, nghệ thuật thị giác và biểu diễn là một vài trong 
số các chương trình nổi bật của chúng tôi. Các ngành 
học hàng đầu khác bao gồm: kỹ sư, khoa học máy 
tính và công nghệ, phim ảnh, truyền thông và báo 
chí. Các giáo sư tại Temple đóng vai trò giám sát và 
cố vấn sinh viên hệ cử nhân qua việc luôn mở cửa 
phòng thí nghiệm hoặc đưa sinh viên đi thực tế.  
Philadelphia có nhiều doanh nghiệp, cơ sở vật chất 
chăm sóc sức khỏe tuyệt vời, các bảo tàng nghệ 
thuật đáng kinh ngạc, địa điểm âm nhạc, đội thể 
thao chuyên nghiệp, các nhà hàng đẳng cấp thế giới. 
Đại học Temple có lượng sinh viên quốc tế năng 
động sống trong khuôn viên trường (3.000+), họ 
tham gia vào rất nhiều hoạt động văn hóa và hoạt 
động mà Temple bảo trợ. https://www.temple.edu/ 

The University of Akron 
Đại học công lập  
Với 20.000 sinh viên và hơn 200 chương trình cao 
đẳng, cử nhân, thạc sỹ, tiến sỹ và chương trình Luật, 
The University of Akron đem tới nền giáo dục tập 
trung phát triển nghề nghiệp và trải nghiệm giúp 
sinh viên đón đầu thị trường việc làm. Các ngành 

sinh viên quốc tế thường theo học bao gồm kinh 
doanh, kỹ sư, khoa học sức khỏe và khoa học tự 
nhiên. Chúng tôi cũng cung cấp chương trình khoa 
học pô-li-me lớn nhất thế giới và chương trình cử 
nhân kỹ thuật duy nhất về Ăn mòn kim loại tại Mỹ, 
và một chương trình thể thao trực tuyến e-sport rất 
phát triển. Học bổng được duy trì cả bốn năm học, 
và tất cả sinh viên quốc tế đều được đảm bảo chỗ ở 
trong trường. Thêm vào đó, tổng chi phí tại The 
University of Akron chỉ dưới 30.000 đô la Mỹ một 
năm.  Nằm giữa hai thành phố New York và Chicago, 
các ngành công nghiệp dẫn đầu của Akron bao gồm 
chăm sóc sức khỏe, giáo dục, chế tạo, sinh học và 
pô-li-me.  https://www.uakron.edu/   

The University of Kansas 
Đại học công lập 
Là đại học giảng dạy và nghiên cứu quốc tế ở vùng 
Trung Tây nước Mỹ, The University of Kansas cung 
cấp gần 400 chương trình cấp bằng trong các lĩnh 
vực đa dạng từ kỹ thuật, báo chí, kinh doanh, sức 
khỏe, biểu diễn nghệ thuật cho đến các ngành khai 
phóng và khoa học.  Hơn 2.200 sinh viên quốc tế đến 
từ hơn 100 quốc gia trên khắp thế giới. Cựu sinh viên 
của trường bao gồm các lãnh đạo thế giới, CEOs, các 
phi hành gia, vận động viên đẳng cấp quốc tế và các 
ngôi sao giải trí. Đọc thêm về chúng tôi ở đây 
http://ku.edu  

Tiffin University 
Đại học tư  
Thành lập năm 1888, Tiffin University là đại học 
được công nhận quốc tế với các chương trình đại 
học và sau đại học về nhân văn, khoa học xã hội và 
khoa học, quản trị kinh doanh và luật hình sự. Theo 
trang Best Colleges.com năm 2015, Tiffin University 
xếp thứ 10 trong số các đại học nhỏ tốt nhất nước 
Mỹ ở West Point. Theo danh sách mới của Fire 
Science Online, Tiffin University được công nhận 
“Bằng Cử nhân về An ninh Nội địa với chi phí hợp lý 
nhất” trong số các trường dẫn đầu về giáo dục an 
ninh nội địa. Tiffin University nằm tại Tiffin, Ohio, 
bao quanh bởi Ngũ Đại Hồ (Great Lakes), và tiếp giáp 
với các thành phố lớn như Cleveland, Columbia, 
Washington, New York, và Chicago. Trường nằm bên 
hồ Sandusky. Phía dựa vào thung lũng được bao phủ 
bởi các loại cây, khuôn viên trường xinh đẹp và yên 
tĩnh.  Với số sinh viên gần 20.000, Tiffin được xếp 
hạng một trong số những thị trấn đại học an toàn 
nhất tại Mỹ bởi Safewise, xếp hạng 18 tại Mỹ. Bang 
Ohio sản sinh một số lượng lớn những con người tài 
năng, trong số đó có nhà phát minh nổi tiếng thế giới 
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Edison, và 7 tổng thống Mỹ được sinh ra tại đây. 
Trường tự hào bởi: • Khuôn viên và thành phố an 
toàn, thân thiện (một trong số những thành phố đại 
học an toàn nhất cả nước);  • Sĩ số lớp nhỏ với giảng 
viên giàu kiến thức và kinh nghiệm nghề nghiệp (tỉ lệ 
1:18 giảng viên:sinh viên);  • Cơ hội học tập và thực 
tế giúp sinh viên làm phong phú lý lịch tóm tắt và 
phát triển kinh nghiệm thực tiễn (Oxford 
University/Thực tập Học thuật Washington /Thực 
tập tại Disney /Trải nghiệm Văn hóa Nam Mỹ);  • Học 
phí và sinh hoạt phí vừa túi tiền (mức sống thấp hơn 
các thành phố lớn);  • Các học bổng cao cho sinh 
viên quốc tế (học bổng lên tới $52.000)  
https://www.tiffin.edu/ 

University at Buffalo, The State 
University of New York 
Đại học công lập  
Thành lập năm 1846, University at Buffalo (UB) là đại 
học nghiên cứu xếp hạng quốc gia với danh tiếng 
quốc tế cho sự xuất sắc học thuật; giảng viên UB 
gồm những người được trao giải Nobel và Pulitzer. 
Được xếp hạng giá trị tốt nhất và “best buy”, UB 
cung cấp gần 400 chương trình học thuật và cơ hội 
nghiên cứu. Định hướng trọng tâm toàn cầu của 
trường chuẩn bị cho sinh viên việc làm và các cơ hội 
làm việc, hợp tác, lãnh đạo đa dạng trên toàn thế 
giới. Các cơ hội lớn đem lại bởi một đại học lớn kết 
hợp với lợi ích của một đại học nhỏ được học tập với 
những nhà nghiên cứu nổi tiếng thế giới khiến UB là 
lựa chọn số 1. http://www.buffalo.edu/ 

University of Alabama 
Đại học công lập  
Từ khi được thành lập năm 1831, và là ngôi trường 
công lập đầu tiên của bang, The University of 
Alabama (UA) luôn cam kết cung cấp nền giáo dục 
tốt nhất, toàn diện nhất có thể cho sinh viên. Chúng 
tôi có cơ sở vật chất tuyệt vời cho học tập và nghiên 
cứu, bao gồm các phòng thí nghiệm, các studio, 
phòng học đa phương tiện, và thư viện trực tuyến. 
15 năm qua đại diện cho một trong những giai đoạn 
phát triển lớn mạnh nhất trong lịch sử trường. 
Những bổ sung gần đây trong khuôn viên trường bao 
gồm các cơ sở nghiên cứu khoa học và kỹ thuật, 
trung tâm máy tính, và các tòa nhà dành cho âm 
nhạc và biểu diễn. UA cung cấp các khóa học cử 
nhân, thạc sỹ và tiến sỹ với hơn 200 ngành học. Các 
chương trình cấp bằng để hành nghề bao gồm luật 
và y tế nông thôn. Dưới mái nhà của UA còn có Viện 
Tiếng Anh được kiểm định bởi CEA nơi cung cấp các 
khóa học ngôn ngữ từ trình độ sơ cấp đến cao cấp. 

Sinh viên quốc tế bậc cử nhân với điểm trung bình 
chung đạt yêu cầu (GPA) và có điểm SAT/ACT được 
xét cấp học bổng thành tích học tập với giá trị từ 
5.000 đến 25.000USD một năm. Sinh viên sau đại 
học được học bổng hỗ trợ nghiên cứu và trợ giảng. 
Sinh viên quốc tế tại UA hòa mình vào một cộng 
đồng đa dạng về văn hóa, học thuật và kinh tế. Hơn 
38.000 sinh viên của chúng tôi đến từ các bang khác 
nhau tại Mỹ và 82 quốc gia. Hơn 1.200 sinh viên 
quốc tế, chiếm xấp xỉ 4% tổng số sinh viên. 
https://www.ua.edu/ 

University of Arizona 
Đại học công lập  
Dù tầm nhìn và điểm xuất phát của bạn thế nào hãy 
chọn từ hơn 300 chuyên ngành đại học và sau đại 
học và cơ hội học tập ứng dụng tại đây để xây dựng 
con đường cho riêng mình. Giảng viên xuất sắc, các 
đối tác cộng đồng, và gia đình Wildcat luôn sẵn sàng 
hỗ trợ sẽ chuẩn bị cho bạn thành công trong tương 
lai và mang đến cả những người bạn trong cả cuộc 
đời. https://www.arizona.edu/ 

University of California, Irvine 
Đại học công lập  
The University of California Irvine, Trường Giáo dục 
Thường xuyên cung cấp các trải nghiệm học thuật, 
nghề nghiệp và văn hóa ý nghĩa tới sinh viên quốc tế 
và giúp họ thành công trong môi trường toàn cầu 
cạnh tranh ngày nay. Những trải nghiệm chúng tôi 
mang tới bao gồm học tập tiếng Anh nâng cao, các 
chương trình hè ngắn hạn, các chứng chỉ sau đại học 
với lựa chọn thực tập hoặc thực tập toàn thời gian 
hưởng lương (OPT), và sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho 
thành công ở chương trình đại học và sau đại học, 
bao gồm các lựa chọn du học trao đổi có cấp tín chỉ. 
Chúng tôi cũng đem tới các dịch vụ hỗ trợ phong 
phú, như các hoạt động văn hóa để tăng tính thích 
nghi và sự tiến bộ của sinh viên quốc tế khi bước vào 
cuộc sống tại Mỹ. https://uci.edu/ 

University of Colorado Boulder 
Đại học công lập 
Xếp hạng thứ 38 trong số các đại học trên thế giới 
bởi ARWU, the University of Colorado Boulder nằm 
dưới chân dãy núi Rocky Mountains và là nhà của 
hơn 3.000 sinh viên quốc tế đến từ 100 quốc gia, là 
nơi đem đến môi trường học giả và sinh viên sôi 
động và đa dạng. Là một trong số 34 trường đại học 
nghiên cứu công lập thuộc Hiệp hội Đại học Mỹ 
(AAU) uy tín, chúng tôi nổi tiếng thế giới về chất 
lượng giảng dạy, nghiên cứu và công việc sáng tạo 
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thuộc hơn 150 lĩnh vực học thuật. Tìm hiểu thêm tại 
website của chúng tôi: www.colorado.edu  

University of Missouri 
Đại học công lập  
Thành lập năm 1839, University of Missouri (Mizzou) 
là đại học nghiên cứu lớn, toàn diện, nằm trong số 
34 trường đại học công của Mỹ là thành viên của 
Hiệp hội trường đại học Mỹ danh tiếng. Cung cấp 
hơn 300 chương trình lấy bằng, Mizzou tiếp nhận 
29.000 sinh viên tới từ 50 bang tại Mỹ và hơn 100 
quốc gia khác. Phương pháp giảng dạy tại Mizzou, 
còn được gọi là “Phương pháp Mizzou”, yêu cầu sinh 
viên học tập qua nghiên cứu, thực tập, thực hành và 
hoạt động cộng đồng. Các chương trình được công 
nhận quốc tế của Mizzou như Kinh doanh, Nông 
nghiệp, Kỹ thuật và Báo chí góp phần duy trì thứ 
hạng cao của trường. https://missouri.edu/ 

University of North Carolina 
Wilmington 
Đại học công lập  
University of North Carolina Wilmington, Đại học 
vùng bờ biển Bắc Carolina, luôn nỗ lực trong việc kết 
hợp giảng dạy và hướng dẫn với nghiên cứu và hoạt 
động cộng đồng.  Cam kết của chúng tôi với việc hòa 
nhập của sinh viên, tìm tòi sáng tạo, tư duy phản 
biện, thể hiện suy nghĩ mạch lạc, và trách nhiệm 
công dân được thể hiện rõ trong các chương trình 
Cử nhân và Thạc sĩ, cũng như bốn chương trình Tiến 
sĩ. Văn hóa của trường phản ánh giá trị của sự đa 
dạng và toàn cầu hóa, đạo đức và liêm chính, sự ưu 
việt và đổi mới. https://uncw.edu/ 

University of San Francisco  
Đại học tư  
University of San Francisco nằm tại trung tâm một 
trong những thành phố cách tân và đa dạng nhất 
trên thế giới, là nhà của một cộng đồng sinh viên sôi 
nổi học tập và giảng viên xuất sắc trong lĩnh vực của 
họ. Cộng đồng sinh viên đa dạng của trường luôn có 
cơ hội tiếp xúc trực tiếp với giảng viên, học các lớp sĩ 
số nhỏ và tận hưởng các điều kiện tuyệt vời tại 
thành phố. USF là đại học đầu tiên của San Francisco, 
và sứ mệnh Công giáo của trường là giúp thổi bùng 
đam mê của sinh viên về công bằng xã hội và mong 
ước “Thay đổi thế giới từ đây.” 
https://www.usfca.edu/ 

University of South Carolina  
Đại học công lập  

USC Columbia là đại học nghiên cứu lớn trong hệ 
thống các trường đại học công lập lâu đời và toàn 
diện nhất nước Mỹ. Sứ mệnh của trường đặt trọng 
tâm ở trách nhiệm thúc đẩy truyền đạt kiến thức, 
làm giàu văn hóa và nâng cao chất lượng cuộc sống. 
Bằng việc tham gia vào các nghiên cứu được xếp 
hạng quốc gia và quốc tế, USC Columbia dẫn đầu 
trong việc mang lại cho sinh viên nền giáo dục tốt 
nhất, bao gồm kiến thức, kỹ năng và các giá trị cần 
thiết cho thành công và để trở thành công dân trách 
nhiệm trong một thế giới phức tạp và luôn biến 
chuyển.   https://www.sc.edu/  

University of South Florida 
Đại học công lập  
University of South Florida là trường đại học công 
lập lớn cung cấp các bằng cử nhân, sau đại học, 
chuyên gia và tiến sỹ. Thành lập năm 1956, 
University of South Florida là đại học đô thị nghiên 
cứu lớn nằm tại trung tâm vịnh Tampa xinh đẹp. Sứ 
mệnh của chúng tôi là cung cấp những chương trình 
đại học, sau đại học và nghề nghiệp cạnh tranh để 
đem lại cho sinh viên kiến thức, phát triển trí tuệ và 
đảm bảo thành công trong một môi trường toàn cầu. 
https://www.usf.edu/ 

University of Wisconsin - Eau Claire 
Đại học công lập  
Tại University of Wisconsin – Eau Claire chúng tôi 
thiết lập một môi trường nơi mỗi cá nhân từ khắp 
nơi trên thế giới đều được chào đón, quan tâm, và 
chuẩn bị để trở thành mẫu hình tốt nhất của họ! 
Chúng tôi là đại học công được xếp hạng quốc gia, 
nằm chính giữa vùng Trung Tây (Midwest), bang 
Wisconsin.  Bạn sẽ được trải nghiệm bốn mùa, trong 
khi khám phá các đam mê học thuật và cuộc sống tại 
đây. Chúng tôi cung cấp nền giáo dục chất lượng với 
giá cả phải chăng và học bổng dựa trên thành tích 
học tập. Với hơn 80 chuyên ngành khác nhau, bạn có 
cả một thế giới cơ hội đang chờ đón. Với cơ hội học 
đi đôi với hành, bạn sẽ tiếp tục phát triển bản thân 
thành một công dân toàn cầu tích cực. Có rất nhiều 
cơ hội hợp tác nghiên cứu cùng giảng viên, cơ hội 
thực tập, và tham gia vào cộng đồng. Eau Claire là 
một thành phố xinh đẹp, an toàn và thân thiện nằm 
cạnh Minneapolis. https://www.uwec.edu/ 

Valparaiso University 
Đại học tư  
Valparaiso University, cách Chicago 72 km, đem tới 
một sự kết hợp độc đáo giữa khám phá nền giáo dục 
khai phóng và tập dượt nghề nghiệp để phát triển 

http://www.colorado.edu/
https://missouri.edu/
https://uncw.edu/
https://www.usfca.edu/
https://www.sc.edu/
https://www.usf.edu/
https://www.uwec.edu/
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con người toàn diện. 95% sinh viên quốc tế được 
nhận học bổng thành tích học tập. Tỉ lệ có việc làm 
hoặc học tiếp lên cao học sau tốt nghiệp lên đến tới 
97%. Tỉ lệ sinh viên: giảng viên là 12:1. Sinh viên có 
thể chọn từ hơn 70 chuyên ngành cử nhân tại năm 
trường thành viên, với các chương trình phổ biến 
nhất với sinh viên Việt Nam gồm Kỹ thuật, Kinh 
doanh, Khoa học Máy tính và Điều dưỡng.  Chúng tôi 
có hơn 20 chương trình sau đại học với học bổng lên 
tới 25% học phí cho hầu hết các chuyên ngành. 
Trường luôn đứng hạng cao ở vùng Trung Tây về 
chất lượng và giá trị theo U.S. News & World Report. 
Đại học Kỹ thuật của chúng tôi cũng nằm trong số 20 
trường đào tạo cử nhân tốt nhất năm 2018 theo U.S. 
News & World Report. https://www.valpo.edu/ 

Wabash College 
Đại học tư  
Wabash giáo dục nam giới cách tư duy phản biện, 
hành động trách nhiệm, lãnh đạo hiệu quả và sống 
nhân văn. Thành lập năm 1832, Wabash College là 
trường giáo dục khai phóng, độc lập dành cho nam 
sinh với tổng số 900 sinh viên. Sứ mệnh của trường 
là sự xuất sắc trong giảng dạy và học tập được bồi 
đắp trong một cộng đồng với nền tảng là mối liên hệ 
gắn bó, quan tâm giữa sinh viên, giảng viên và nhân 
viên nhà trường. Wabash College đặc biệt chú trọng 
học tập trải nghiệm và cung cấp các cơ hội thực tập 
và việc làm hàng đầu ở Mỹ. Các chuyên ngành phổ 
biến bao gồm tài chính, hóa học, khoa học chính trị, 
và sinh học.  
https://www.wabash.edu/  

Wells College 
Đại học tư  
Wells College là đại học giáo dục khai phóng và khoa 
học nằm bên bờ hồ Cayuga thơ mộng tại Aurora, 
New York. Chương trình học hiện đại kết hợp lý 
thuyết với áp dụng thực tiễn, giúp sinh viên khi tốt 
nghiệp linh hoạt và sẵn sàng cho công việc và cuộc 
sống. Với tỉ lệ giảng viên:sinh viên 1:9, sinh viên có 
cơ hội làm việc trực tiếp với giáo sư và tham gia tích 
cực vào việc học của mình. Sinh viên với nguồn gốc 
đa dạng giúp tạo nên cộng đồng kết nối và an toàn 

nơi sự cởi mở, chấp nhận và đoàn kết được đề cao. 
Sinh viên của Wells có cơ hội hưởng lợi từ các đối 
tác của trường, các chương trình bằng kép, chương 
trình liên kết chéo với các đại học khác, như Cornell 
University, Columbia University, the University of 
Rochester, và Ithaca College. 
https://www.wells.edu/ 

Western Kentucky University 
Đại học công lập  
Khuôn viên WKU là một trong số những khuôn viên 
đẹp nhất nước Mỹ với đồi cỏ trải dài, hàng trăm cây 
che bóng mát ngày hè và các khu vườn trồng hoa rực 
rỡ và các loại cây bản địa. Đường tới lớp học không 
chỉ là con đường leo lên sườn đồi mà là một chuyến 
tản bộ qua những khung cảnh muôn hình vạn trạng. 
WKU cung cấp cho sinh viên các cơ hội học thuật 
được xây dựng chi tiết về Giáo dục, Giáo dục khai 
phóng và Khoa học, Kinh doanh, cũng như các 
chương trình nghề nghiệp truyền thống và mới thịnh 
hành. WKU được xếp hạng “Cộng đồng an toàn” bởi 
Hội đồng An toàn quốc gia. https://www.wku.edu/ 

Whitworth University 
Đại học tư  
Whitworth là trường đại học tư về khoa học và giáo 
dục khai phóng 128 năm tuổi nằm tại bang 
Washington, chú trọng đến học tập trải nghiệm qua 
nghiên cứu và hợp tác với các giáo sư, cơ hội thực 
tập và xấp xỉ 1.000 cơ hội làm việc tại trường cho 
sinh viên quốc tế. Trong 5 năm qua, 99% sinh viên 
quốc tế ứng tuyển công việc toàn thời gian hưởng 
lương (OPT) sau khi tốt nghiệp tại Mỹ đã được nhận 
và làm việc đúng với chuyên ngành. 100% sinh viên 
quốc tế đã tốt nghiệp được nhận khi ứng tuyển các 
chương trình sau đại học bậc thạc sỹ, tiến sỹ tại Mỹ, 
Anh và châu Âu, tại các trường như Oxford, London 
School of Economics, Georgetown, University of 
Texas Health Sciences, University of Illinois, 
University of Heidelberg, và các trường khác. Học 
bổng dựa trên thành tích học tập và hỗ trợ tài chính 
luôn có sẵn dành cho sinh viên quốc tế. 
https://www.whitworth.edu/cms/ 

 
 
 
 

Mục 147: Mục 147 nêu rõ các yêu cầu đối với các Trường Đào tạo nghề Bảo trì Hàng không (Aviation 
Maintenance Technician School - AMTS) để được cấp chứng nhận và hoạt động. Quy định này bao gồm 
cả yêu cầu về chương trình đào tạo và quy định hoạt động đối với tất cả các Trường Đào tạo nghề Bảo 
trì Hàng không được cấp chứng nhận. Quy định này xuất phát từ Phần 53 của Quy định Hàng không Dân 
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dụng (Civil Air Regulations (CAR) part 53.) Khi các Quy định về Hàng không Dân dụng CARs được định mã 
lại vào năm 1962, CAR phần 53 trở thành 14 CFR part 147. Năm 1970, Mục 147 đã được sửa đổi hoàn 
toàn. Sửa đổi này tăng số giờ đào tạo bắt buộc trong chương trình từ 1.650 lên 1.900, đồng thời định 
nghĩa cụ thể hơn về môn học và hướng dẫn giảng dạy.  

 
 
 
 


