
Cách Nộp Đơn 
Visa loại F1/ Học sinh quốc tế 

Đăng ký thông qua website của chúng tôi. 
Bước 1: Hãy vào trang web: www.mesacc.edu  
Bước 2: Hãy gõ từ “Interna onal” vào ô mục m kiếm nằm 
tại vị trí phía trên cùng của góc bên phải.  
Bước 3: Chọn kết quả hiện thị đầu ên, “Future F‐1 Stu‐
dents”. 
Bước  4: Bấm vào “New User Apply Here” để tạo tài khoản.  
Lưu ý: một bức thư điện tử sẽ được gửi tới kèm theo thông n 
đăng nhập và mật khẩu để truy cập. 

Bước  5: Đăng nhập với tên người dùng và mật khẩu tạm thời 
mà bạn vừa nhận được để có thể bắt đầu quy trình làm hồ sơ.  
Bước 6: Ở mục “Your Home Page” hãy bấm vào “Search Pro‐
gram” (nút màu đen), rồi lựa chọn “Incoming” ở ô “Show” (hãy 
để nguyên phần còn lại của ô trống) và bấm nút “Search”.  
Bước 7: Hãy chọn loại đăng nhập phù hợp với bạn (Ini al / New 
Interna onal Admission or Transfer Student).  
Lưu ý: Ini al / New Students là những người chưa nhập học vào 
bất kì cở sở giáo dục nào ở Hợp Chủng Quốc Hoa Kì.  
Bước  8: Bấm vào “Apply Now”.  

Những hồ sơ cần để đệ đơn 

Các bạn hãy đăng tải tất cả các hồ sơ lên mạng. Tất cả hồ sơ đều cần phải được nộp dưới dạng văn bản PDF. 

Những hồ sơ bạn cần là như sau: 

1. Chứng nhận khả năng tài chính 

Nếu bạn được tài trợ bởi thành viên gia đình / họ hàng hoặc nhà tài trợ cá nhân: 

 Hồ sợ chứng nhận khả năng tài chính đã được hoàn thiện và ký. 

 Một lá thư hoặc thông báo về giấy chứng thực của ngân hàng về tên người tài trợ và một khoản ền dư tối thiểu $20,350. 
Hồ sơ này phải được phát hành sau ngày 20 tháng 2 năm 2017.  

Nếu bạn được tài trợ bởi chính phủ của bạn:  

 Bức thư giới thiệu. 

Nếu bạn sử dụng quỹ riêng của bản thân: 

 Một lá thư hoặc thông báo về giấy chứng thực của ngân hàng về một khoản ền dư tối thiểu $20,300. Để đăng ký được 
 cho kì tuyển chọn mùa thu năm 2017, tài liệu từ ngân hàng phải được phát hành sau ngày 20 tháng 2 năm 2017. 

2. Giấy chứng nhận tốt nghiệp trung học phổ thông (bằng tốt nghiệp trung học phổ thông chính thức, hoặc học bạ trung học phổ 
thông có chứng nhận ngày tốt nghiệp, và phải được viết hoặc dịch sang ếng Anh) 

3. Giấy chứng nhận trình độ ếng Anh: TOEFL (61 iBT, 173 CBT, hoặc 500 PBT) , IELTS (tổng kết từ 5.5 trở lên ) or PTE (academic: 
44) 

Ngoại lệ: 

 Người làm đơn đang có bằng cao đẳng được cấp phép bởi một trường cao đẳng hoặc đại học của nước Mĩ. 

 Người làm đơn đã hoàn thành 4 năm trung học phổ thông từ một trường trung học phổ thông của nước Mĩ. 

 Học sinh chuyển ếp có thể được cho bỏ qua bài thi đầu vào môn ếng Anh (Viết/Đọc) và môn toán học dựa trên sự đánh 
 giá về thành ch học tập trước đó. Hãy gửi học bạ chưa chính thức của một trường cao đẳng hoặc đại học của nước Mĩ 
 mà bạn đã theo học. 

Hãy nhớ rằng Điều kiện về trình độ ếng Anh chỉ được dùng cho mục đích xét tuyển. Tất cả học sinh mới đều phải làm bài kiểm 
tra đầu vào để đăng ký. 

4. Bản in chứng nhận hộ chiếu 

Nếu bạn đang làm đơn cho Ini al / New Interna onal Admission: 

 Một bản photo của “Passport Iden fica on Page” của hộ chiếu. 

       Nếu bạn đang làm đơn để chuyển ếp: 

 Một bản photo sao chép của trang nhận diện về bạn ở trong hộ chiếu. 

 Một bản in về hồ sơ I‐94 từ hải quan của nước Mĩ. 

 Một bản photo sao chép về visa F‐1 trong hộ chiếu của bạn. 

 Một bản photo sao chép về toàn bộ I‐20’s trước.  

Lưu ý:  

 Mesa Community College có quyền hỏi thêm về các giấy tờ cần thiết khác cho quá trình nộp hồ sơ. 

 Trong trường hợp chuyển ếp, chúng tôi yêu cầu học bạ chưa chính thức của trường cao đẳng hoặc đại học của nước Mĩ 
 mà bạn đã theo học. 

 Trong trường hợp ăn theo, những bản photo sao chép về trang nhận diện trong hộ chiếu của từng người ăn theo phải 
 được nộp.   

 Tất cả những hồ sơ yêu cầu phải được đăng tải lên mạng thông qua tài khoản đăng ký học, nếu nộp theo cách khác thì sẽ 
 được thông báo. 


