
CÁCH THỨC NỘP ĐƠN 
VISA F-1 / SINH VIÊN QUỐC TẾ 

KHOÁ HỌC MÙA THU NĂM 2020

Bước 1:  Truy cập vào website: www.mesacc.edu/
International-education/future-f-1-students 
Bước 2: Nhấp vào New User Apply Here để tạo tài khoản 
Lưu ý: Bạn sẽ nhận được một e-mail có chứa tên đăng nhập 
và mật khẩu. 
Bước 3: Đăng nhập bang tên đăng nhập và mật khẩu tạm 
thời để bắt đầu tạo hồ sơ. 

Bước 4: Tại “Your Home Page” nhấp chọn Search Programs (nút 
màu đen) và chọn Incoming International Students trong ô 
“Show” (bỏ trống các ô còn lại) và nhấp “Search”. 
Bước 5: Chọn loại  chương trình muốn nộp đơn (Initial/New 
International Admission or Transfer Student) 
Lưu ý: Initial / New students là sinh viên CHƯA đăng ký tại bất kỳ 
cơ sở đào tạo nào tại nước Mỹ.   
Bước 6: Nhấp chọn “Apply Now”. 

Nộp những văn bản cần thiết 
Tất cả văn bản cần thiết cho việc nộp hồ sơ đều được nộp online và phải được lưu dưới dạng PDF. 

Những văn bản cần thiết được liệt kê dưới đây: 

1. Chứng minh Khả năng Tài chính:

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

 Hoàn thành và ký tên Bản Chứng nhận Khả năng Tài chính.

 Một lá thư hoặc chứng nhận từ ngân hàng trên giấy có đầu thư chính thức ghi rõ tên nhà tài trợ và quỹ sẵn có tối thiểu $20,350. 
Văn bản này phải được phát hành không quá sáu tháng trước ngày bắt đầu học kỳ.

Nếu bạn được chính phủ tài trợ: 

 Thư chứng nhận được chính phủ tài trợ.

Nếu bạn tự sử dụng quỹ cá nhân:

 Một lá thư hoặc chứng nhận từ ngân hàng trên giấy có đầu thư chính thức ghi rõ tên nhà tài trợ và quỹ sẵn có tối thiểu $20,350. 
Đối với học kỳ Fall 2020, văn bản từ ngân hàng phải được phát hành sau ngày 21/02/2020.

2. 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 
ghi ngày tốt nghiệp, được dịch sang tiếng Anh). 

3. Chứng nhận trình độ Anh ngữ:

Đối với Học Thuật (các khoá học ngành): TOEFL (61 iBT, 173 CBT, hoặc 500 PBT), IELTS (Điểm trung bình 5.5 hoặc cao hơn) hoặc PTE 
(Học thuật: 44)

Đối với Anh ngữ như Ngôn ngữ thứ hai (ESL): TOEFL (23 iBT, 97 CBT, hoặc 400 PBT), IELTS (Điểm trung bình dưới 5.5)
Ngoại lệ: 

 Người nộp đơn đã có bằng Cao đẳng (associate’s degree) từ một trường Đại học hoặc Cao đẳng ở Mỹ được công nhận trong khu
vực.

 Người nộp đơn đã hoàn thành bốn (4) năm Trung học Phổ thông tại một trường Trung học Phổ thông ở Mỹ.

 Sinh viên chuyển trường có thể sẽ được miễn thi kiểm tra năng lực cho môn Anh văn (Viết/Đọc) và Toán dựa trên bản đáng giá
thành tích học tập trước đó. Sinh viên phải nộp một bản điểm không chính thức (unofficial) từ một trường Đại học hoặc Cao
đẳng đã theo học tại Mỹ.

Lưu ý:  Yêu cầu Chứng nhận trình độ Anh ngữ chỉ nhằm phục vụ mục đích tiếp nhận sinh viên. Tất cả tân sinh viên đều phải thực hiện 

bài thi kiểm tra năng lực trước khi tiến hành đăng ký lớp. 

3. Bản sao (điện tử) Thông tin Hộ Chiếu: (tất cả phải được scanned và nộp vào hồ sơ đăng kí trực tuyến)      
Đối với sinh viên nộp đơn Initial / New International Admission:

 Một bản sao Trang thông tin cá nhân trên hộ chiếu

Đối với sinh viên nộp đơn Transfer:

 Một bản sao Trang thông tin cá nhân trên Hộ chiếu

 Một bản sao I-94 từ trang U.S. Border and Protection

 Một bản sao trang VISA F-1 trên Hộ chiếu

 Một bản sao bao gồm TẤT CẢ I-20 trước đây
LƯU Ý: 
Mesa Community College có quyền yêu cầu thêm văn bản nhằm phục vụ quá trình nộp đơn. 

Đối với trường hợp học sinh chuyển trường từ những trường đại học hoặc cao đẳng khác trong nước Mỹ, chúng tôi yêu cầu bang 

điểm chính thức từ trường Đại học hoặc Cao đẳng ở Mỹ bạn đã học. 

Đối với Người phụ thuộc (F-2) đi kèm, bản sao tất cả Trang thông tin nhân thân Hộ chiếu của từng người đều phải được nộp. 

Tất cả văn bản được yêu cầu đều phải được nộp online thông qua tài khoản đăng ký, trừ khi có hướng dẫn khác. 

Deadline: Initial/New International Admission - ngày 02/07/2020
                  Transfer Student - ngày 14/08/2020

Đăng ký trên website 




