
 

 

HỒ SƠ DỰ TUYỂN 
1. Đơn xin nhập học (online hoặc sự dụng phiên bản giấy- International Admissions) 
 

2. Bản thông tin cá nhân của sinh viên quốc tế 
 

3. Bản mẫu tiểu sự học tập 
 

4. Hồ sơ học tập 

Gửi bản sao công chứng học bạ cấp III và bảng điểm đại học (nếu như anh/chị đang theo học tại bất cứ trường đại 

học/cao đẳng nào trong nước.) Hồ sơ học tập này bao gồm: 

- Điểm hoàn chỉnh của tất cả các môn học 

- Kết quả của các kì kiểm tra bên ngoài (nếu có) 

- Bằng tốt nghiệp cấp III, cao đẳng - đại học (nếu có) và những chứng chỉ nhận được trong suốt thời gian học tập trong nước. 
 

Ghi chú: trong trường hợp hồ sơ học tập không được viết bằng tiếng Anh, một bản dịch Việt-Anh phải được gửi kèm 

theo bản sao công chứng. 
 

5. Chứng minh trình độ tiếng Anh. 

Trong trường hợp ngôn ngữ bản địa của anh/chị không phải là tiếng Anh, anh/chị phải chứng minh trình độ tiếng Anh 

phù hợp để được xem xét nhập học. Yêu cầu có thể được đáp ứng bởi: (1 trong 2) 

- Điểm Toefl tối thiểu đạt: IBT: 32; CBT: 97; PBT: 400 

- Nộp học bạ chính thức trong đó chứng minh anh/chị đã hoàn thành 4 năm học Tiếng Anh xuất sắc. 

 

Anh/chị sẽ phải hoàn thành một bài kiểm tra ngay trước khi nhập học chính thức để xác định lợp học Anh văn phù hợp 

với trình độ bản thân. Học sinh đạt dưới sàn điểm chuẩn (thấp hơn trình độ Tiếng Anh trung cấp) thường phải đăng kí 

học toàn thời gian chương trình ESL (English as a Second Language) và sẽ tiếp tục theo học chương trình này vào mỗi 

học kì cho đến khi khả năng tiếng Anh của học sinh đáp ứng nhu cầu của ngành học. Học sinh đạt điểm (hoặc học đến) 

trình độ tiếng Anh nâng cao có thể đăng kí học song song những lớp học chính thức trong ngành học của mình (xin mời 

đọc trang số 3 để biết thêm chi tiết.) Học sinh có điểm Toefl trên (IBT: 70; CBT: 197; PBT: 527) có thể bắt đầu ngành 

học chính thức ngay trong học kì đầu tiên nếu như họ có lí lịch học tập phù hợp. Bài kiểm tra thử của trường được xem 

xét kết hợp với điểm thi Toefl nhằm giúp xác định các khóa học phù hợp với trình độ của học sinh. 
 

6. Chứng minh tài chính (bắt buộc đối với đương đơn F-1 visa) 

Nếu anh/chị dự tính nhập học vào BCC dưới dạng F-1, anh/chị phải chứng minh bản thân hoặc gia đình có đủ khả năng 

tài chính để chi trả các chi phí học tập và sinh sống trong quá trình theo học tại BCC.  Bản xác minh tài chính 

(Declaration of Financial Support Form) của Broome Community College cần được hoàn thành và nộp đúng thời gian 

với đầy đủ các tài liệu yêu cầu. 

 

7. Bản sao trang lí lịch trong hộ chiếu (nếu có) 
 

8. Dành riêng cho các học sinh diện F-1 transfer (chuyển tiếp): 

Nếu như anh/chị hiện đang theo học tại một trường cao đẳng hoặc đại học ở Hoa Kì dưới dạng F-1 visa và mong muốn 

chuyển đến Broome Community College, anh/chị cần có một bản I-20 mới được cấp từ trường của chúng tôi, đồng thời 

hoàn thành tất cả các điều kiện transfer mà chúng tôi đặt ra. Sau đó, cố vấn học tập hiện tại (Student Counsellor) của 

anh/chị sẽ phải điền vào “Transfer Eligibility Form”. Lá đơn này sẽ được gửi tới anh/chị khi đơn nhập học của anh chị 

được chấp nhận. 
 

** Although the check list is available in Vietnamese, all the admission forms must be completed in English. 

** Mặc dù danh sách kiểm tra được viết bằng tiêng Việt, tất cả các văn bản nhập học phải được hoàn tất bằng tiếng Anh. 


