
Các trường đại học/cao đẳng đều cung cấp nhiều nguồn lực để giúp bạn 

thành công. Tất cả đều đã được tính trong học phí và lệ phí của bạn, vì vậy hãy 

sử dụng chúng!

TÔI CÓ THỂ ĐI ĐÂU ĐỂ 
NHẬN HỖ TRỢ  
HỌC TẬP?
Tư vấn học tập: Giúp bạn hiểu về các hệ thống học tập của trường đại học/

cao đẳng, lựa chọn và nộp đơn cho các nguồn lực chính và tiếp cận các 

nguồn lực của khuôn viên trường. 

Thư viện: Cung cấp không gian học tập nơi bạn có thể nhận được sự trợ giúp 

về nghiên cứu và cộng tác với người khác.

Trung tâm gia sư: Cung cấp sự trợ giúp về các môn học như viết và toán học 

từ bạn bè của bạn.

Giờ làm việc: Thời gian khi các giáo sư của bạn sẵn sàng trả lời bất cứ 

thắc mắc nào của bạn về lớp học.

TÔI CÓ THỂ NHẬN ĐƯỢC  
HỖ TRỢ CÁ NHÂN Ở ĐÂU?

Văn phòng hỗ trợ tài chính: Giúp bạn hiểu về gói  

hỗ trợ tài chính của bạn và cung cấp thông tin về các 

nguồn lực tài trợ bổ sung và giúp bạn tìm kiếm và đăng ký 

các học bổng.

HỖ TRỢ TÀI  
CHÍNH VÀ  
HỖ TRỢ HỌC  
BỔNG?

Trung tâm nghề nghiệp: Cung cấp tư vấn nghề nghiệp và giúp bạn xây dựng sơ yếu lý lịch, viết 

thư xin việc và chuẩn bị cho buổi phỏng vấn xin việc. 

Trung tâm đa dạng/đa văn hóa: Một không gian chủ yếu dành cho sinh viên da màu và các cộng 

đồng khác nhận được sự hỗ trợ về mặt xã hội và cảm xúc và cảm thấy an toàn để bày tỏ ý tưởng và 

kinh nghiệm của họ.

Dịch vụ tư vấn: Cung cấp cho bạn tư vấn bảo mật và hỗ trợ sức khoẻ tâm thần.

Nguồn lực dành cho người khuyết tật: Cung cấp sự điều chỉnh phù hợp về mặt học tập cho các 

sinh viên hội đủ điều kiện.

Công nghệ thông tin (IT): Cung cấp các dịch vụ công nghệ khác nhau và là điểm dừng đầu tiên 

cho hầu hết các yêu cầu có liên quan đến công nghệ trong khuôn viên trường.

Dịch vụ cựu chiến binh: Phục vụ với tư cách là một ban liên lạc với Sở Cựu Chiến binh và giúp các 

cựu chiến binh chuyển tiếp ra khỏi quân đội và tham gia vào cuộc sống học tập.

CÁC NGUỒN LỰC ĐẠI HỌC/CAO 
ĐẲNG MÀ BẠN CẦN SỬ DỤNG

TÔI CÓ THỂ THAM  
GIA Ở ĐÂU?

Hội sinh viên: Cung cấp các không gian 

hội họp, sự kiện, nhóm học tập và một môi 

trường thoải mái nơi bạn có thể kết nối với 

cộng đồng đại học/cao đẳng.

Đời sống sinh viên: Cung cấp nhiều cơ 

hội việc làm tại trường.

Văn phòng du học: Cung cấp những trải 

nghiệm du học toàn cầu có ý nghĩa cho tín 

chỉ đại học/cao đẳng.

Trung tâm và các chương trình giải 
trí: Nhiều trường đại học/cao đẳng có các 

phòng tập thể dục, sân thể thao, các lớp 

tập thể dục thể hình hoặc các môn thể 

thao câu lạc bộ. 
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6GHI DANH VÀO ĐẠI HỌC/
CAO ĐẲNG:


