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BƯỚC 1  ĐĂNG KÝ 

 
Hoàn thành Đơn Đăng Ký Sinh Viên Quốc Tế (International Student Application) trực tuyến - www.fvtc.edu/GlobalWelcome 

(Đơn đăng ký đã hoàn thành sẽ chỉ được xử lý khi đã thanh toán phí xử lý 100.00 USD) 
 

  

BƯỚC 2  XÁC MINH TÀI CHÍNH 

 
 1. Hoàn thành mẫu Chứng Nhận Nguồn Tài Chính Chính Thức (Official Certification of Source of Funds) tại địa chỉ 
www.fvtc.edu/GlobalWelcome  

2. Gửi bảng kê ngân hàng chính thức hoặc thư công chứng từ một tổ chức tài chính, được dịch sang tiếng Anh, xác thực 
khoản tiền 17.580,00 USD (Đô la Mỹ) có sẵn để chi trả các chi phí giáo dục và sinh hoạt cho một năm học. Tiền tệ phải 
được ghi là Đô la Mỹ. Bản kê chi phí: 
 

 Học phí          5.500 USD mỗi năm*** 
 Tiền nhà, Tiền ăn, Chi phí Cá nhân     10.000 USD**  
 Sách và Dụng cụ         1.000 USD**  
 Bảo hiểm Y tế            600 USD**  
 Phí Khóa học Định hướng cho Sinh viên Quốc tế         350 USD* 
 Phí Xử lý Nhập học Quốc tế         100 USD*  
 Phí Đăng ký              30 USD* 
 Tổng số tiền bắt buộc phải hiển thị trên bảng kê ngân hàng  17.580 USD 

*Khoản thanh toán một lần / **Chi phí ước tính/ ***Tương đương khoảng 24 tín chỉ mỗi năm, 12 tín chỉ mỗi kỳ học bắt buộc 
 

  

BƯỚC 3  CUNG CẤP GIẤY TỜ 

   1. Cung cấp bản sao hộ chiếu hiện tại, chưa hết hạn của quý vị.  
    2. Sao chụp hoặc gửi qua thư TẤT CẢ các giấy tờ. Gửi thư tới địa chỉ bên dưới. Gửi email các giấy tờ được chụp tới địa 
chỉ: ISSO@fvtc.edu.  
    Đơn I-20 sẽ không được xử lý nếu chưa thanh toán phí xử lý  100 USD. Có thể thanh toán phí trực tuyến trong  
    quá trình đăng ký hoặc gửi chi phiếu hoặc lệnh chuyển tiền qua thư cùng với giấy tờ của quý vị. 
 

Gửi thư tới: Fox Valley Technical College     HẠN CUỐI ĐĂNG KÝ: 

           Global Education & Services  
           1825 N. Bluemound Drive, P.O. Box 2277        
           Appleton, WI 54912-2277 U.S.A. 

    15/5             Tháng Tám bắt đầu                   (Mùa thu) 
    15/10      Tháng Một hoặc Tháng Sáu bắt đầu    (Mùa xuân hoặc Mùa hè)  

  
        Bao gồm các giấy tờ sau đây nếu áp dụng: 
 

 Điểm Thi Tiếng Anh (English Test Scores) 
Tối thiểu TOEFL (70) hoặc IELTS (6). Điểm thi KHÔNG bắt buộc nếu ghi danh vào Chương Trình Tiếng Anh Tăng Cường 
(Intensive English Program) của chúng tôi.  

 Bằng Tốt Nghiệp Trung Học (High School Diploma) 
  Cung cấp bản sao chính thức bằng tốt nghiệp trung học hoặc giấy chứng nhận hoàn thành; được dịch sang tiếng Anh. 

 Bảng Điểm Đại Học (College Transcripts) 
Phải cung cấp bảng điểm từ một trường đại học/cao đẳng bên ngoài Hoa Kỳ cùng báo cáo đánh giá chứng chỉ của Hoa Kỳ 
thông qua tổ chức Đánh Giá Chứng Chỉ Giáo Dục (Education Credential Evaluators) (www.ece.org) hoặc Dịch Vụ Giáo Dục 
Thế Giới (World Education Services) (www.wes.org).  

  

 Sinh viên F-1 hiện tại đang học ở Hoa Kỳ (Mẫu Chuyển Tiếp Sinh Viên F1 www.fvtc.edu/GlobalWelcome) 
  Mọi giấy tờ được nêu trong Bước 2 VÀ; 

 Bản sao Visa hiện tại, còn hiệu lực 
 Bản sao TẤT CẢ các mẫu I-20 đã cấp  
 Bản sao bảng điểm đại học chính thức 
 

 Người phụ thuộc  
 Nếu quý vị dự định mang theo người phụ thuộc (vợ/chồng, con cái), số tiền 8.000 USD với mỗi người phụ thuộc phải  
 có sẵn và được xác minh trong chứng từ tài chính. Cung cấp bản sao hộ chiếu hiện tại, chưa hết hạn cho  
 mỗi người phụ thuộc.  

 Người bảo trợ 
Mẫu I-134, Bản Cam Kết Hỗ Trợ (Affidavit of Support) chỉ bắt buộc nếu (những) người khác sẽ bảo trợ cho quý vị với hỗ trợ 
tài chính. Cần có một mẫu cho mỗi người bảo trợ. 
 

   Tiếp Tục Ở Mặt Sau 

http://www.fvtc.edu/Global
http://www.fvtc.edu/GlobalWelcome
http://www.fvtc.edu/GlobalWelcome
mailto:ISSO@fvtc.edu.
http://www.ece.org/
http://www.wes.org/
http://www.fvtc.edu/GlobalWelcome
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Khi quý vị nhận được mẫu I-20 và Bộ Tài Liệu Giới Thiệu từ Fox Valley Technical College qua thư; 

BƯỚC 1  Trả Phí SEVIS I-901  

 
Truy cập http://www.ice.gov/sevis/i901/ để biết thông tin về Phí Visa F-1 SEVIS I-901 200 USD và cách thanh toán .  
 
 

BƯỚC 2  Xếp Lịch Phỏng Vấn Visa 

 
 Xếp lịch phỏng vấn với Đại Sứ Quán Hoa Kỳ và xuất trình mẫu I-20 và thư hỗ trợ của quý vị trong khi phỏng vấn. 
 (Người phỏng vấn quyết định có cấp Visa Sinh Viên F-1 cho quý vị hay không).  

 
  Khi quý vị chuẩn bị tới đại sứ quán, hãy liên hệ với tư vấn viên EducationUSA khu vực của quý vị.  
  Để tìm trung tâm EducationUSA gần nhất, hãy truy cập www.educationusa.info. 

 
Sau khi Phỏng Vấn Visa; 
 

1. Ngay lập tức thông báo cho chúng tôi kết quả Visa và ngày đến của quý vị qua email theo địa chỉ ISSO@fvtc.edu.  
 

2. Liên hệ qua email với chúng theo địa chỉ ISSO@fvtc.edu ngay lập tức khi quý vị tới Wisconsin. 
 
3. Sau khi tham gia Khóa Học Định Hướng Trường Học và Cộng Đồng cho Sinh Viên Quốc Tế (International Student Campus 
and Community Orientation) bắt buộc kéo dài một tuần tại Appleton Campus ở địa chỉ 1825 N. Bluemound Drive, Appleton, Global 
Education and Services, Room #G130.  

 
Sinh viên F-1 chỉ được đến KHÔNG QUÁ 30 ngày trước ngày bắt đầu chương trình được nêu trong I-20/Thư Chấp Nhận. Quý 
vị sẽ được nhận vào Fox Valley Technical College với tư cách sinh viên đại học bình thường cho tới khi hoàn thành MỌI yêu cầu 
còn lại.  
 
LƯU Ý: Sinh viên đăng ký đến muộn sẽ có lựa chọn khóa học hạn chế và có thể phải ghi danh vào các khóa học không liên 
quan tới lĩnh vực học dự kiến của họ.  
 
Tất cả các sinh viên quốc tế PHẢI ghi danh trong tối thiểu 12 tín chỉ mỗi kỳ học để duy trì địa vị F-1. 
 

   
 

Cảm ơn quý vị đã chọn Fox Valley Technical College. Nếu có thắc mắc liên quan tới việc nhập học, vui lòng liên hệ: ISSO@fvtc.edu.  

 

http://www.fvtc.edu/Global
http://www.ice.gov/sevis/i901/
http://www.educationusa.info/
mailto:ISSO@fvtc.edu.
mailto:ISSO@fvtc.edu.
mailto:ISSO@fvtc.edu.

