
Tất cả các trường đại học/cao đẳng đều có một hồ sơ. Thông thường, 

bạn có thể nộp một hồ sơ vào các trường dạy nghề, trường kỹ thuật, 

cao đẳng/đại học/cao đẳng 2 năm hoặc 4 năm trực tuyến và đôi khi 

nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

Bài Tự luận Cá nhân – một phương pháp để trường đại học/cao 

đẳng tìm hiểu bạn và lý do bạn quan tâm đến trường đó

Các Câu Trả lời Ngắn – những câu hỏi bổ sung có thể tập trung vào 

các khái niệm cụ thể, ví dụ như sự đa dạng, văn hoá và các ví dụ về sự 

kiên trì/khắc phục nghịch cảnh.

Nhật ký Hoạt động/Bản Thông tin Cá nhân – một danh sách 

các hoạt động ngoại khóa có thể bao gồm các câu lạc bộ, 

thể thao, công việc và bất cứ điều gì mà bạn làm ở ngoài trường học. 

Thư Giới thiệu – một lá thư từ một giáo viên, nhân viên tư vấn, huấn 

luyện viên, v.v có thể nói đến những phẩm chất, đặc điểm và khả năng 

của bạn.

TÔI CẦN LÀM NHỮNG  
ĐIỀU GÌ ĐỂ NỘP HỒ SƠ  
CHO HẦU HẾT CÁC TRƯỜNG 
ĐẠI HỌC/CAO ĐẲNG?

TÔI CÓ THỂ LÀM NHỮNG BƯỚC BỔ 
SUNG NÀO ĐỂ HOÀN THÀNH MỘT 

HỒ SƠ ĐẠI HỌC/CAO 
ĐẲNG 4 NĂM?

Bảng điểm chính thức 
của bạn từ trường trung học phổ thông và đại học/cao đẳng nếu 

bạn đã đạt được tín chỉ đại học/cao đẳng

Điểm thi của bạn từ SAT hoặc ACT

Một số chương trình như học nghề, chứng chỉ 

của trường dạy nghề và trường kỹ thuật đều có một 

quy trình nộp hồ sơ riêng biệt. Kiểm tra tại địa chỉ 

lni.wa.gov để biết thêm thông tin về học nghề 

hoặc truy cập vào trang mạng tại địa chỉ sbctc.edu 

để có thông tin về các chương trình đào tạo của 

trường dạy nghề và trường kỹ thuật.

ĐIỀU CẦN BIẾT:

Bạn có thể cần phải thanh toán một khoản lệ phí để nộp hồ 

sơ đại học/cao đẳng. 

Tuy nhiên, bạn có thể hội đủ điều kiện để được miễn lệ phí:

• Nếu bạn là một sinh viên nhận Học bổng College Bound

• Nếu bạn nhận được bữa ăn trưa miễn phí và giảm giá

CÒN ĐIỀU GÌ NỮA 
KHÔNG?

ĐỪNG QUÊN:
Bạn có thể phải cạnh tranh với NHIỀU hồ sơ khác. Hãy chắc 

chắn rằng các câu trả lời của bạn thể hiện rõ ràng và chân 

thực về bản thân bạn và cách bạn đã tự chuẩn bị cho bản 

thân như thế nào!

*

CÁC PHẦN TRONG HỒ SƠ 
ĐẠI HỌC/CAO ĐẲNG

• Nếu bạn tham gia vào các chương trình như TRiO, Upward Bound, hoặc GEAR UP

• Nếu bạn là thanh thiếu niên ở một nơi chăm sóc  
nuôi dưỡng

• Nếu bạn đã thi SAT hoặc ACT mà được miễn lệ phí

• Hãy liên lạc với nhân viên tư vấn trường trung học phổ  
thông của bạn, văn phòng tuyển sinh đại học/cao  
đẳng, Hiệp hội Tư vấn Tuyển sinh Đại học Quốc    
gia (National Association for College Admission Counseling), hoặc Hội đồng Trường 
Đại học (College Board) để hỏi về việc miễn lệ phí.
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