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Quyết định học bậc đại học ở nước ngoài, nghiên cứu và nộp đơn vào các trường đại học, và lựa chọn một 
ngôi trường để theo học sẽ khiến bạn cảm thấy thích thú và choáng ngợp. Cẩm nang này mô tả về những 
chuyên gia tư vấn, những người có thể giúp bạn trong quá trình xin nhập học.
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Cẩm nang dành cho Sinh viên và Phụ huynh



Có nhiều cá nhân và tổ chức cung cấp cho sinh viên sự chỉ dẫn nghiên cứu và nộp đơn vào các trường đại học ở nước 
ngoài. Hiểu được những cá nhân và tổ chức nào sẽ giúp bạn và họ có thể hỗ trợ bạn những gì, sẽ giúp bạn đưa ra 
những sự lựa chọn đúng đắn nhất.

www.nacacnet.org/InternationalStudentGuide 2

Cán bộ Tư vấn của trường Trung học hoặc Đại học
n Là những cán bộ có chuyên môn được tuyển dụng và trả lương bởi một trường 

trung học, giúp bạn tìm trường và nộp đơn.
n Cung cấp các lời khuyên không thiên vị về các lựa chọn trường, quá trình nộp đơn, 

bao gồm các trường ở nước ngoài.
n Thường là người được học sinh/sinh viên tìm đến nhiều nhất trong quá trình nộp 

đơn.
n Thường đóng vai trò là người được chỉ định gửi các bảng điểm chính thức tới các 

trường đại học.

MẸO: Nếu trường của bạn 
không có cán bộ tư vấn, hãy 
cân nhắc làm việc với các 
chuyên gia khác được mô tả 
trong tài liệu này. Hiệu trưởng 
hoặc các cán bộ lãnh đạo của 
trường bạn phải có khả năng 
giúp bạn gửi các bảng điểm 
chính thức của trường và hoàn 
thiện các biểu mẫu của trường 
được yêu cầu như là một phần 
của quá trình nộp đơn vào đại 
học.

Cán bộ Tuyển sinh của trường Đại học
n Một nhân viên được trả lương của một trường đại học - là người đưa ra những lời 

khuyên, phụ trách tuyển sinh quốc tế và xem xét các đơn xin học.
n Cung cấp thông tin chi tiết và chính xác về trường mà họ đang làm việc và 

các thông tin về điều kiện nộp đơn của trường cũng như quy trình xét đơn.
n Có thể đánh giá một cách đáng tin cậy về khả năng được nhập học của bạn dựa 

trên các hồ sơ học thuật của các sinh viên đã được chấp nhận nhập học trước đó.

MẸO: Các trang web của 
trường đại học là nguồn thông 
tin đáng tin cậy cho các sinh 
viên tiềm năng. Nhiều trường 
đại học có các khu vực riêng 
trên trang web của họ dành 
cho sinh viên quốc tế.

Các Nguồn Thông tin được Chính phủ hỗ trợ
n Các chuyên viên tư vấn được hỗ trợ bởi chính phủ quốc gia, 

hoặc các trang web quảng bá về các trường đại học của 
quốc gia đó.

n Các dịch vụ bao gồm giúp bạn nghiên cứu về các lựa chọn 
trường, các chuyến đi được tổ chức bởi đại diện các trường, 
và các triển lãm giáo dục.

MẸO: Hãy bắt đầu bằng việc 
liên hệ với cơ quan sứ quán/
lãnh sự của quốc gia mà bạn 
muốn theo học. Các cơ quan 
đại diện ngoại giao này có thể 
có bộ phận/văn phòng/nhân 
viên dành riêng cho các vấn 
đề về giáo dục.
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Cẩm nang này được xây dựng nhằm giúp sinh viên quan tâm tới việc học tập các chương trình 
đào tạo cấp bằng đại học. Ở nhiều quốc gia, như là tại Hoa Kỳ, các chương trình đào tạo cấp bằng 
đại học được cung cấp bởi cả các trường cao đẳng và đại học. Cẩm nang này sử dụng thuật ngữ 
“đại học” đại diện cho cả các trường cao đẳng và đại học.

Các Chuyên gia Tư vấn Giáo dục Độc lập
n Một cá nhân được tuyển dụng và trả lương bởi học sinh/sinh 

viên và phụ huynh của họ, giúp đưa ra các lời khuyên về quá 
trình nộp đơn đại học, hỗ trợ tài chính, và các khả năng nghề 
nghiệp. Là lựa chọn dành cho các học sinh/sinh viên không có 
cán bộ tư vấn tại trường mà họ đang học hoặc đang tìm kiếm 
thêm các sự giúp đỡ.

n Độc lập với các trường trung học và đại học; và các cá nhân này 
không được tuyển dụng hoặc trả lương bởi các tổ chức này. 

n Giúp bạn có rất nhiều các sự lựa chọn học tập giáo dục bậc cao, 
vì vậy bạn có thể nhận diện các trường đại học đáp ứng được các 
mục tiêu về học thuật và cá nhân.

MẸO: Có rất nhiều các chuyên gia tư 
vấn giáo dục độc lập là thành viên của 
các tổ chức chuyên nghiệp, như là Hiệp 
hội Quốc gia về Tư vấn Tuyển sinh Đại 
học (National Association for College 
Admission Counseling (NACAC)), Hiệp 
hội các Chuyên gia Tư vấn Giáo dục 
Độc lập (Independent Educational 
Consultants Association (IECA)), hoặc 
Hiệp hội các Chuyên gia Tư vấn Giáo dục 
Bậc cao (Higher Education Consultants 
Association (HECA)). Để là thành viên 
của các tổ chức này, các cá nhân phải 
chứng tỏ được trình độ nâng cao về 
giáo dục, kinh nghiệm làm việc liên 
quan, và sự tuân thủ với các tiêu chuẩn 
ngành và chuẩn mực đạo đức.

Các Công ty Tư vấn Du học
n Là một công ty hoặc cá nhân ký hợp đồng với các trường 

đại học nước ngoài và nhận hoa hồng từ các trường này để 
tư vấn và tuyển sinh viên.

n Thông thường, các công ty/cá nhân này được trả hoa 
hồng bởi các trường đối tác chỉ sau khi người sinh viên 
mà họ giới thiệu đăng ký và bắt đầu học các lớp tại 
trường. Khoản hoa hồng này thường là một tỷ lệ phần 
trăm trên học phí của sinh viên, hoặc một khoản nhất 
định.

n Các công ty/cá nhân này sẽ thường giới thiệu bạn vào các 
trường đối tác của họ. Họ cũng có thể giúp bạn nộp đơn xin 
học vào các trường không phải đối tác tuyển sinh của họ.

MẸO: Nếu bạn đang cân nhắc lựa chọn 
việc sử dụng dịch vụ của các công ty/cá 
nhân này, hãy đề nghị họ cung cấp danh 
sách các trường đối tác. Một điều quan 
trọng là bạn hãy chọn công ty tư vấn đại 
diện cho nhiều trường đại học được công 
nhận hoặc kiểm định cấp khu vực. Điều 
này sẽ giúp bạn tìm được ngôi trường 
phù hợp với các mục tiêu học thuật và cá 
nhân của bản thân. Bạn cũng có thể tìm 
các lời khuyên chi tiết về các công ty tư 
vấn tại các trang từ 4-6.



LỰA CHỌN CÔNG TY TƯ VẤN DU HỌC 
Các câu hỏi dưới đây có thể giúp bạn lựa chọn được một công ty tư vấn uy tín. Hãy chọn 
một công ty tư vấn có chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp; và tránh các công ty không 
có đạo đức. Các chuẩn mực này là các dấu hiệu thể hiện rằng họ đủ các kiến thức và kỹ 
năng dẫn dắt bạn tới việc nộp đơn vào các trường đại học.

ĐIỀU CẦN HỎI 
CÔNG TY TƯ VẤN                CHUẨN MỰC CHẤT LƯỢNG CAO                                 CHUẨN MỰC CHẤT LƯỢNG THẤP

Kinh nghiệm trong 
lĩnh vực tư vấn du học 
của công ty như thế 
nào?

CHUẨN MỰC CHẤT LƯỢNG CAO
ü Có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.
ü Tuân thủ các chuẩn mực đạo đức và quy tắc ứng xử.
ü Có đăng ký kinh doanh.

CHUẨN MỰC CHẤT LƯỢNG THẤP
û   Có kinh nghiệm hạn chế trong lĩnh vực giáo dục, chưa được đào tạo bài bản.
û   Không tuân theo các đạo đức nguyên tắc trong kinh doanh. 
û   Không có đăng ký kinh doanh.

Tôi có thể xem danh 
sách các trường đối 
tác hoàn chỉnh không?

CHUẨN MỰC CHẤT LƯỢNG CAO
ü Cung cấp giấy tờ chứng minh các trường mà công ty tư vấn đại diện đều được kiểm định cấp khu vực [xem trang 6].
ü Thể hiện được mối quan hệ giữa công ty và các trường Đại học đối tác, bao gồm các chương trình và cấp độ học mà hai bên hợp tác.
ü Giải thích rõ ràng công ty được trường đối tác trả tiền giới thiệu học sinh.

CHUẨN MỰC CHẤT LƯỢNG THẤP 
û  Không đưa ra được bằng chứng chứng minh sự đại diện của công ty với các trường Đại học đối tác [xem trang 6].
û  Không cho học sinh biết công ty được trường đối tác trả tiền giới thiệu học sinh.

Vì công ty sẽ được các 
trường đối tác trả tiền 
giới thiệu học sinh, tôi 
có cần trả phí tư vấn 
không? [xem trang 6].

CHUẨN MỰC CHẤT LƯỢNG CAO
ü Thành thật và rõ ràng mô tả các dịch vụ mà công ty cung cấp đi cùng với số tiền tư vấn. 
ü Nếu học sinh đăng ký vào trường đối tác thì sẽ không yêu cầu trả phí tư vấn.
ü Không yêu cầu học sinh trả thêm tiền/phí tư vấn khi học sinh nhận được học bổng/hỗ trợ tài chính từ trường.

CHUẨN MỰC CHẤT LƯỢNG THẤP 
û  Giới thiệu hàng loạt dịch vụ nhưng không giải thích cụ thể phí tư vấn bao gồm các dịch vụ nào.
û  Nếu học sinh đăng ký vào trường đối tác thì vẫn yêu cầu trả phí tư vấn
       mặc dù công ty đã được nhận tiền giới thiệu học sinh từ trường.
û  Yêu cầu học sinh trả thêm tiền/phí tư vấn khi học sinh nhận được học bổng/hỗ trợ tài chính từ trường.

Công ty có dựa vào xếp 
hạng của trường để tư 
vấn cho tôi không?

CHUẨN MỰC CHẤT LƯỢNG CAO
ü Sẽ xem xét về xếp hạng trường nhưng đây không phải là yếu tố quyết định mà chỉ mang tính chất tham khảo. 

CHUẨN MỰC CHẤT LƯỢNG THẤP 
û  Dựa hoàn toàn vào xếp hạng để tư vấn cho học sinh.
û  Thu phí dịch vụ cao để xin học vào các trường có xếp hạng cao.

Tôi có cần ký hợp đồng 
với công ty trước khi 
được tư vấn thủ tục xin 
học không?

CHUẨN MỰC CHẤT LƯỢNG CAO
ü Nếu công ty thu phí dịch vụ, công ty sẽ yêu cầu học sinh ký vào bản hợp đồng nêu rõ phí này sẽ bao gồm các dịch vụ nào.
ü Học sinh hoàn toàn có thể đặt câu hỏi về bản hợp đồng này, có thể sửa đổi và có thời gian suy nghĩ chắc chắn.

CHUẨN MỰC CHẤT LƯỢNG THẤP
û  Thúc giục học sinh ký vào bản hợp đồng và yêu cầu thu phí dịch vụ mà không có thời gian suy nghĩ kỹ.
û  Yêu cầu học sinh đóng phí dịch vụ và bắt đầu cung cấp dịch vụ trước khi hợp đồng được ký kết và thỏa thuận.

Nếu tôi sử dụng dịch vụ 
của công ty nhưng lại 
làm thủ tục xin học một 
trường không phải 
đối tác thì có vấn đề gì 
không?

CHUẨN MỰC CHẤT LƯỢNG CAO
ü Nếu được quy định rõ trong hợp đồng thì học sinh sẽ vẫn cần trả phí tư vấn. Nếu không, công ty sẽ giới thiệu học sinh sang công ty tư vấn khác có quan hệ đối tác 

với trường mà học sinh chọn.

CHUẨN MỰC CHẤT LƯỢNG THẤP
û  Khuyên học sinh không nên làm thủ tục xin học vào các trường không nằm trong hệ thống đối tác của công ty. 

Công ty có đảm bảo 
học sinh sẽ được nhận 
học vào các trường Đại 
học đối tác không?

CHUẨN MỰC CHẤT LƯỢNG CAO
ü Không. Công ty cần giải thích cho học sinh hiểu việc có được nhận vào học hay không là hoàn toàn phụ thuộc vào quyết định của trường và họ không thể đảm bảo 

rằng bạn sẽ được nhận vào học vào một trường cụ thể.

CHUẨN MỰC CHẤT LƯỢNG THẤP
û  Có. Đảm bảo bạn được nhận vào trường mặc dù quyền quyết định không nằm trong tay công ty tư vấn.

ü û 

Để biết thêm thông tin về các 
tổ chức tham gia vào quá trình 
đảm bảo chất lượng của các công 
ty tư vấn, truy cập www.nacacnet.
org/InternationalStudentGuide.
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Báo cáo về các Chuẩn mực Chất lượng Thấp
Nếu một công ty tư vấn có các hành vi, chuẩn mực 
kinh doanh chất lượng thấp, bạn nên báo cáo việc 
này với trường mà họ làm đại diện. Liên hệ với văn 
phòng tuyển sinh của trường hoặc cán bộ tuyển 
sinh quốc tế dành cho quốc gia của bạn.  

ĐIỀU CẦN HỎI 
CÔNG TY TƯ VẤN                CHUẨN MỰC CHẤT LƯỢNG CAO                                 CHUẨN MỰC CHẤT LƯỢNG THẤP

Làm thế nào công ty 
có thể cập nhật các 
thông tin thay đổi 
như các chương trình 
giảng dạy, yêu cầu đầu 
vào và quá trình làm 
hồ sơ… của trường 
đối tác?

CHUẨN MỰC CHẤT LƯỢNG CAO
ü Đã đến tham quan trường trong hệ thống đối tác.
ü Thường xuyên liên lạc và nhận được đào tạo, tiếp thu thông tin từ trường đối tác. 
ü Có địa chỉ liên lạc của người đại diện ở trường đối tác.

CHUẨN MỰC CHẤT LƯỢNG THẤP 
û  Chưa bao giờ đến tham quan trường trong hệ thống đối tác.
û  Liên lạc hạn chế với trường Đại học. 
û  Không thể biết ai là người đại diện của trường Đại học mà công ty đang làm việc cùng.

Công ty sẽ giúp tôi hoàn 
thành hồ sơ xin học với 
trường như thế nào?

CHUẨN MỰC CHẤT LƯỢNG CAO
ü Giúp học sinh biết được mình cần chuẩn bị những gì và mình sẽ gặp phải những vấn đề gì trong quá trình xin học. 
ü Hỗ trợ học sinh chuẩn bị đầy đủ các giầy tờ, hồ sơ cần nộp cho trường. 
ü Hỗ trợ hướng dẫn học sinh sửa bài luận xin học. 

CHUẨN MỰC CHẤT LƯỢNG THẤP 
û  Đề nghị hoàn thành một phần/toàn bộ hồ sơ xin học của học sinh, có thể bao gồm cả viết bài luận.
û  Đề nghị sửa kết quả học tập của học sinh.
û  Ngăn cản học sinh tự liên hệ với trường Đại học. 

Đề nghị lập và quản lý email của học sinh để liên hệ với trường Đại học.

Công ty sẽ giúp tôi 
chuẩn bị cho các bài 
thi chuẩn hóa như 
thế nào?

CHUẨN MỰC CHẤT LƯỢNG CAO
ü Hỗ trợ học sinh đến học ở các trung tâm danh tiếng hoặc giới thiệu các khóa học trực tuyến để học sinh ôn luyện chuẩn bị cho các kỳ thi. 

CHUẨN MỰC CHẤT LƯỢNG THẤP 
û  Đề nghị thi hộ hoặc sắp xếp người thi hộ học sinh.

Công ty sẽ tương tác 
với trường trung học 
của tôi như thế nào? 

CHUẨN MỰC CHẤT LƯỢNG CAO
ü Hỗ trợ mối quan hệ của học sinh với giáo viên tư vấn hay quản lý học thuật của trường và giúp học sinh làm việc hiệu quả với họ. 
ü Làm việc với người phụ trách hồ sơ của trường để đảm bảo kết quả học tập của học sinh được gửi đến các trường Đại học.

CHUẨN MỰC CHẤT LƯỢNG THẤP 
û  Không muốn học sinh nói với giáo viên tư vấn hay quản lý học thuật của trường
là công ty đang giúp học sinh xin học Đại học. 
û  Sửa kết quả học tập ở trường của học sinh hoặc giả mạo viết thư giới thiệu trên tư cách là giáo viên hoặc cán bộ của trường mà học sinh đang theo học.

Công ty sẽ giúp tôi chọn 
trường bằng cách nào? 

CHUẨN MỰC CHẤT LƯỢNG CAO
ü Giúp học sinh chọn ra trường thích hợp với mình nhất, 

kể cả khi trường đó không phải là đối tác của công ty hay khi học sinh muốn chuyển trường.

CHUẨN MỰC CHẤT LƯỢNG THẤP 
û  Yêu cầu học sinh nhập học vào một trong các trường đối tác cảu mình.
û  Không cho học sinh chuyển đến một trường Đại học khác khi đã đi du học hoặc bắt buộc học sinh phải trả tiền phạt nếu học sinh muốn chuyển trường.

Công ty có giúp tôi làm 
thủ tục xin visa không?

CHUẨN MỰC CHẤT LƯỢNG CAO
ü Cung cấp các lời khuyên thích hợp về các vấn đề liên quan đến di trú tại đất nước học sinh sẽ đến, hoặc giới thiệu học sinh đến với các nguồn thông tin thích hợp và 

chính xác. 
ü Giúp học sinh chuẩn bị cho quá trình điền đơn và phỏng vấn xin visa bằng cách làm quen với các câu hỏi thường gặp trong buổi phỏng vấn. Nhấn mạnh tầm quan 

trọng của sự trung thực và những câu trả lời đúng sự thật.

CHUẨN MỰC CHẤT LƯỢNG THẤP 
û  Ngỏ lời mời giúp học sinh xin visa cho mục đích khác chứ không phải du học, ví dụ như lao động bất hợp pháp hay nhập cư ngay lập tức.
û  Cử người thay thế học sinh trong buổi phỏng vấn visa hay sắp xếp người cùng ngổi phỏng vấn với học sinh và giúp trả lời câu hỏi.

Tôi có thể nói chuyện với 
các khách hàng cũ của 
công ty không?

CHUẨN MỰC CHẤT LƯỢNG CAO
ü Có. Sẵn sàng chia sẻ thông tin liên lạc để khách hàng có thể trao đổi các trải nghiệm với nhau. 

CHUẨN MỰC CHẤT LƯỢNG THẤP 
û  Không. Từ chối cho học sinh thông tin liên hệ của khách hàng cũ.

ü

Hãy thật cẩn trọng với những chuẩn mực trong bảng có 
dấu chấm than này. Nó có thể dẫn tới:
n Hồ sơ của bạn bị từ chối xem xét. 
n Thư mời nhập học bị hủy bỏ. 
n Bạn bị đuổi học khi tới đăng ký học. 

û
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CÁCH XÁC MINH ĐỐI TÁC LÀ CÔNG TY TƯ VẤN DU HỌC 
CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC 
Có một vài cách để xác minh xem việc một công ty tư vấn du học tự nhận là đối tác của 
trường Đại học có chính xác hay không. Đầu tiên, kiểm tra trên website cải trường xem có 
danh sách các công ty tư vấn du học của trường có tên công ty không. Nếu bạn không thể 
tìm thấy danh sách này, hãy liên hệ trực tiếp với trường. Gửi email cho bộ phận tuyển sinh 
của trường hoặc cán bộ phụ trách văn phòng tuyển sinh sinh viên quốc tế. Thông tin liên 
hệ thường được tìm thấy trong mục Tuyển sinh của website. Một bức thư mẫu sẽ có nội 
dung như sau:

Kính gửi Cán bộ tuyển sinh,
Tôi là một sinh viên quốc tế đến từ [tên quốc gia] và đang quan tâm xin học vào Quý trường. 
Tôi đang tìm hiểu và có ý định nhờ [tên công ty tư vấn du học] giúp đỡ tôi trong việc làm hồ sơ 
xin học. Tôi viết thư này nhằm xác minh xem [tên công ty tư vấn du học] có đúng là đại diện của 
trường không. Tôi rất cảm kích nếu Quý trường có thể xác nhận việc này giúp tôi.

Trân trọng,
[Tên của bạn]

MẸO: Kể cả khi trường 
Đại học có quan hệ hợp 
tác với công ty tư vấn du 
học, bạn cũng không cần 
sử dụng dịch vụ của công 
ty đó để nộp đơn xin học 
vào trường. Hơn nữa, quyết 
định trung tuyển sẽ hoàn 
toàn phụ thuộc vào trường.
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MỘT SỐ ĐIỀU QUAN TRỌNG CẦN BIẾT VỀ CÁC DỊCH VỤ CỦA CÔNG TY TƯ VẤN DU HỌC

Tránh các công ty tư vấn nhận tiền của cả khách hàng và cả trường
Một số công ty tư vấn du học có thể vừa thu tiền phí dịch vụ của bạn vừa nhận được tiền hoa hồng của trường Đại học mà bạn sẽ 
theo học. Nếu công ty tư vấn du học được trả tiền hoa hồng thì lời tư vấn của công ty đó sẽ bị ảnh hưởng bởi lợi ích kinh tế này. 
Hãy hỏi bản thân bạn xem “Nhu cầu và lợi ích của bạn có được công ty đặt lên hàng đầu hay không?”. Bởi vì nếu có khả năng xảy 
ra xung đột lợi ích, bạn nên tránh hợp tác với những công ty này. 

Hiểu rõ bạn đang trả tiền cho những dịch vụ nào
Một số công ty tư vấn du học sẽ thu phí dịch vụ tư vấn của học sinh khi học sinh muốn xin học vào 
trường Đại học không hợp tác với công ty. Điều này hoàn toàn có thể chấp nhận được miễn là được 
giải thích kỹ và ghi rõ trong hợp đồng.

Công ty tư vấn có thể thu phí một số dịch vụ khác như giảng dạy tiếng Anh và luyện thi các chứng 
chỉ quốc tế, giúp học sinh luyện phỏng vấn visa và đặt vé máy bay. Và thông thường học sinh sẽ cần 
trả phí cho những dịch vụ này.

Tương tự như một số công ty tư vấn du học, các trung tâm ngoại ngữ luyện thi chứng chỉ quốc tế 
cũng có dịch vụ tư vấn xin học vào các trường Đại học. Khi khách hàng sử dụng nhiều dịch vụ và trả 
tiền một lần thì sẽ được gọi là dịch vụ trọn gói. Nếu bạn sử dụng dịch vụ này, hãy đảm bảo bạn biết 
rõ sẽ có những dịch vụ gì đi kèm với từng số tiền như thế nào. 

Hiểu rõ các lựa chọn về chương trình Ngôn ngữ 
Có rất nhiều học sinh bắt đầu cuộc sống du học của mình bằng cách tham gia các khóa học Ngôn 
ngữ. Có rất nhiều lựa chọn về chương trình học cho học sinh cùng nhiều tên gọi khác nhau, như 
khóa học tiếng Anh chuyên sâu (IEP), các khóa dự bị, các khóa cầu nối hay chương trình liên kết. Các 
khóa học này sẽ giúp học sinh nâng cao khả năng ngoại ngữ đến trình độ cần thiết cho các khóa 
học chuyên ngành sau này. Có rất nhiều công ty tư vần đại diện tuyển sinh cho các chương trình 
Ngôn ngữ này.

Nếu bạn có dự định theo học trong một chương trình Ngôn ngữ vì việc hiểu rõ thời gian và chi phí 
của mỗi khóa học là rất quan trọng, bên cạnh khoảng thời gian mà bạn cần để hoàn thành chương 
trình Đại học. Và công ty tư vấn cũng không nên giới thiệu bạn vào học các chương trình Ngôn ngữ 
khi bạn đã hoàn toàn đáp ứng đủ điều kiện đầu vào của trường Đại học mà bạn mong muốn.



CÁC TRÁCH NHIỆM CỦA BẠN: ĐIỀU MÀ TRƯỜNG 
ĐẠI HỌC MONG CHỜ Ở BẠN
Các trường Đại học đều mong muốn rằng học sinh sẽ dành thời gian 
chuẩn bị kỹ càng cho việc nộp hồ sơ xin học Đại học và quá trình xin 
visa du học. Học sinh có trách nhiệm:
n Nghiên cứu, hiểu rõ và tuân thủ chính sách và quy trình tuyển 

sinh của từng trường Đại học. 
n Tự tay chuẩn bị cho đơn xin học của mình. Nếu phát hiện hồ sơ 

của bạn không chính gốc và có sự nhất quán, cán bộ tuyển sinh 
có thể nhanh chóng từ chối hồ sơ của bạn.
n Nhận biết và tuân thủ các quy định trong quá trình xin visa của 

quốc gia mà bạn sẽ đến học tập.

“Không có một phương trình chuẩn mực nào để bạn giải khi bạn lựa 
chọn trường Đại học. Đây là một quá trình phức tạp và thay đổi khác 
nhau đối với mỗi trường Đại học. Trong số những người mà tôi đã gặp 
gỡ, có một số người muốn coi việc xin học Đại học là một trò chơi mà 
họ bắt buộc phải thắng…Nhưng, thực sự là việc xin học Đại học quan 
trọng hơn thế nhiều vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến sự thành công 
trong tương lai của bạn. Việc bạn làm hài lòng cán bộ xét đơn không 
quan trọng bằng việc bạn có hòa đồng được với ngôi trường không 
và có thể thành công tiến bộ đến lúc tốt nghiệp được hay không”.

— Amy Jarich, Trợ lý Phó Hiệu trưởng và Giám đốc Tuyển sinh Đại học, 
Đại học California, Berkeley 
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Hiệp hội Quốc gia về Tư vấn Tuyển sinh Đại học (National 
Association for College Admission Counseling (NACAC)) được 
thành lập vào năm 1937, là một hiệp hội thành viên cấp cao dành 
cho các cán bộ tuyển sinh đại học và tư vấn. Hơn 14,000 cán bộ 
tuyển sinh và tư vấn của các trường và các chuyên viên tư vấn giáo 
dục độc lập trên khắp thế giới là thành viên của NACAC và luôn sẵn 
sàng cống hiến để phục vụ lợi ích của sinh viên trong việc giúp họ 
đưa ra các lựa chọn về giáo dục bậc cao. NACAC cam kết đảm bảo 
tiêu chuẩn cao nhất về đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội 
trong quá trình tuyển sinh. NACAC là một tổ chức phi lợi nhuận, phi 
chính phủ.

Ảnh bìa: Columbia University, NY, USA

“Là một thành viên lâu năm của NACAC, Harvard rất hoan nghênh 
việc phát hành ấn phẩm này cho sinh viên quốc tế và gia đình của 
họ.” 

— William Fitzsimmons, Giám đốc Tuyển sinh và Hỗ trợ Tài chính, 
Harvard College, Đại học Harvard (MA)


