Quy trình đăng

ký chuyển tiếp quốc tế

Quy trình đăng

ký chuyển tiếp quốc tế
1. Nộp đơn của bạn và $50 USD lệ phí nộp
đơn trực tuyến.
•

Truy cập vào Banweb, cổng thông tin đăng ký
của PSU

•

Tại các cổng thông tin đăng ký, hãy nhấn “First
time user account creation”.

•

•

•

Sau đó bạn sẽ được nhắc về việc tạo tài khoản
đăng nhập và số PIN; vui lòng lưu lại các thông
tin này để bạn có thể sửa đổi hoặc truy cập vào
mẫu đơn của mình sau này.

Báo cáo tất cả các trường cao đẳng cộng đồng/
cao đẳng/đại học mà bạn đã theo học trong
mẫu đơn của bạn kể từ khi tốt nghiệp phổ
thông trung học.
Sau khi hoàn thành các thông tin cần thiết,
nộp mẫu đơn của bạn bằng cách sử dụng thẻ
tín dụng để thanh toán khoản phí đăng ký $50
USD.

2. Gửi tất cả các học bạ/điểm/hồ sơ của
trường đại học thông qua trang web này. Nộp
học bạ từ tất cả các trường đại học/cao đẳng/đại
học cộng đồng mà bạn đã học hoặc đang theo
học.
•

•

•
•

thức của trường đại học. Bạn có thể mang trực
tiếp những tài liệu này đến văn phòng của
chúng tôi khi bạn đến Đại học Portland State
hoặc có thể gửi chúng đến văn phòng của
chúng tôi qua đường bưu điện tại địa chỉ:
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3. Nộp chứng nhận về trình độ tiếng Anh đáp
ứng yêu cầu tối thiểu của trường đại học nếu
bạn muốn tham dự khóa học trình độ đại học khi
nhập học. Sinh viên nào đủ điều kiện nhập học
sẽ mặc nhiên được xem là nhập học có hạn chế
về ESL nếu họ không xuất trình chứng nhận về
trình độ tiếng Anh đáp ứng yêu cầu tối thiểu của
trường Đại học Portland State.
•

Tìm hiểu thêm về các yêu cầu học vấn tối
thiểu của PSU: đại học quốc tế và yêu cầu
trình độ tiếng Anh: đại học.

•

 iểm TOEFL yêu cầu tối thiểu để chứng minh
Đ
trình độ tiếng Anh
◆◆

Tải lên và nộp hồ sơ xin nhập học.

Nếu bạn đã tham dự bất kỳ khóa học nào thuộc
trình độ đại học cộng đồng/cao đẳng/đại học
tại Hoa Kỳ, tất cả các học bạ từ các trường cao
đẳng cộng đồng/cao đẳng/đại học của Hoa Kỳ
phải được gửi chính thức trong phong bì chưa
mở có con dấu của tổ chức mà bạn nhận được
tín chỉ. Chúng tôi không chấp nhận bản sao học
bạ của Hoa Kỳ. Tìm hiểu thêm về chính sách hồ
sơ chính thức.
Tìm hiểu thêm về cách các có thể chuyển tín chỉ
của bạn sang Đại học Portland State với tư cách
là Sinh viên chuyển tiếp quốc tế.
Yêu cầu tài liệu chính thức từ trường học của
bạn có sự phù hợp với chính sách hồ sơ chính

◆◆
◆◆
◆◆

•

◆◆

•

Trên máy tính: 197

Trên Internet: Tổng điểm tối thiểu là 71;
Thang điểm đọc và viết tối thiểu là 15

Điểm IELTS yêu cầu tối thiểu để chứng minh
trình độ tiếng Anh
◆◆

•

Trên giấy: 527

Trung bình 6.0

Tối thiểu 6.0 trong phần đọc và viết

Yêu cầu kết quả kiểm tra chính thức sẽ được
gửi đến Đại học Portland State bởi ETS (TOEFL),
PTE, hoặc Hội đồng Anh (IELTS).
Nếu bạn đã có bằng liên kết có thể chuyển tiếp
của Hoa Kỳ, có điểm trung bình 2.5 trở lên, và
đã có 8 tín chỉ môn viết ở trình độ cao đẳng,
bạn có thể đủ điều kiện miễn trừ yêu cầu trình

•

độ tiếng Anh- vui lòng đảm bảo là bạn sẽ học
bạ chính thức của mình để xác định liệu bạn
có đủ điều kiện hay chưa. Bằng liên kết có thể
chuyển tiếp của bạn phải được đăng trong học
bạ đại học cộng đồng của bạn.

Gửi hồ sơ xin nhập học bao gồm điểm kiểm
tra nếu bạn muốn được trực tiếp công nhận là
sinh viên chuyển tiếp và sử dụng điểm kiểm tra
TOEFL, IELTS, hoặc PTE để chứng minh trình
độ.

4. Biểu mẫu Chứng minh tài chính và Thông tin di
trú.
•

Tải lên và gửi biểu mẫu chứng minh tài chính
và thông tin di trú hoặc gửi biểu mẫu đến địa
chỉ sau:
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5. Tải lên và gửi tài liệu về tài chính hoặc thư tài
trợ phục vụ cho mục đích di trú và phát hành
I-20.
•

•
•

Tài liệu về tài chính không phải là điều kiện
bắt buộc để đưa ra quyết định nhập học. Tuy
nhiên, nếu tài liệu tài chính của bạn được gửi
cùng với mẫu đơn ban đầu của bạn, nó sẽ làm
giảm đáng kể thời gian xử lý mẫu đơn của bạn
về tổng thể.

Tìm hiểu thêm về yêu cầu tài liệu về tài chính
đối với sinh viên quốc tế mà chúng tôi phải
xác minh để phát hành I-20.
Lưu ý: Để có được I-20 hoặc DS-2019, tất cả
các sinh viên quốc tế dự định lấy thị thực sinh
viên F-1 hay J-1 đều được yêu cầu phải gửi tài
liệu hỗ trợ tài chính đầy đủ cho ít nhất là năm

•

học đầu tiên. Tổng chi phí ước tính cho học
phí, lệ phí, bảo hiểm và chi phí sinh hoạt cho
năm 2015-2016 là $37.641 USD. Tài liệu hỗ trợ
có thể dưới hình thức bảng sao kê của ngân
hàng từ tài khoản séc hoặc tài khoản tiết kiệm;
không có tài liệu nào về đầu tư, hưu trí, hoặc
cho vay nào có thể được sử dụng để phát hành
tài liệu di trú.
Tìm hiểu về tổng học phí, lệ phí, và chi phí
sinh hoạt ước tính khi nhập học.

6. Hãy kiểm tra email của bạn! Hãy chờ thông
báo về quyết định nhập học của bạn từ Văn
phòng tuyển sinh quốc tế sau khi bạn đã nộp
mẫu đơn hoàn chỉnh.
 ưu ý: Một khi đã nhận được mẫu đơn hoàn chỉnh,
L
như đã mô tả ở các bước trên, thường phải mất
sáu tuần tính từ khi tập tin được hoàn chỉnh cho
đến quyết định được thông báo qua email. Chúng
tôi thông báo trực tiếp cho người nộp đơn bằng
cách sử dụng địa chỉ email mà họ sử dụng khi họ
nộp đơn trực tuyến.
•

•

Nếu bạn được chấp thuận, ngay lập tức yêu cầu
bản sao hồ sơ học vấn chính thức của bạn (học
bạ trung học phổ thông, giấy chứng nhận trình
độ, kết quả thi, học bạ cao đẳng/đại học) gửi
đến văn phòng của chúng tôi.
Nếu bạn được chấp thuận và hiện đang theo
học tại một trường học, cao đẳng, đại học tại
Hoa Kỳ, chúng tôi cũng sẽ yêu cầu Biểu mẫu
thông tin chuyển tiếp. Biểu mẫu thông tin
chuyển tiếp được hoàn thành bởi nhà tư vấn
quốc tế hoặc di trú của bạn và gửi cho nhân
viên Dịch vụ Học thuật & Sinh viên quốc tế của
chúng tôi bằng cách sử dụng hướng dẫn trong
mẫu đơn.

Thông Tin Quan Trọng
Xin lưu ý: Các bản sao kê hoặc thư bắt buộc
của ngân hàng phải thể hiện rõ loại tài khoản
trên bản sao kê hoặc thư; tài khoản phải là tài
khoản chi phiếu hoặc tiết kiệm và phải thể hiện
có sẵn tiền ít nhất bằng với chi phí dự kiến cho
một năm học tập.
Chúng tôi không thể sử dụng:
•

tài khoản đầu tư

•

báo cáo thu nhập

•

•
•

•

•

•

•

•

•

tài khoản hưu trí

chứng chỉ tiền gửi sẽ chưa đến kỳ thanh toán
trước khi bạn bắt đầu học tại PSU
báo cáo năng lực

báo cáo khả năng thanh toán
tiền gửi cố định

Bảng điểm và Bằng cấp Chính thức, phải
được gửi trong phong bì có niêm phong gốc
do trường đại học/trường mà sinh viên theo
học cấp, có con dấu hoặc chữ ký của tổ chức
trên nắp phong bì dán kín.
Các mục sau đây KHÔNG phải là bảng điểm hay
bằng cấp chính thức:
•

•
•

•

một tài liệu đến Tiểu bang Portland không có
phong bì hoặc để trong một phong bì mở
một tài liệu đã được một văn phòng công
chứng hoặc văn phòng chính phủ chính thức
cấp phép
một bản sao tài liệu

một bản dịch tài liệu không được gửi kèm tài
liệu gốc chính thức

khoản vay giáo dục

tài sản bất động sản

giá trị ước tính của tài sản như vàng, bạc
các kim loại quý như vàng hay bạc
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