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CỔNG SINH VIÊN QUỐC TẾ
Giúp các Sinh viên thành công kể từ 1975

Chương trình Nhập học Có điều kiện/Đủ điều 
kiện và Ngôn ngữ tiếng Anh

Nhận xét của Học viên
Nawaf Alhaqbani
Sinh viên Nhập học có điều kiện bậc đại học, 2016
B.S., Kỹ thuật Công nghiệp & Hệ thống, SJSU
Quốc gia: Ả rập Xê út
Là sinh viên tại International Gateways đã giúp tôi không chỉ được học 
tiếng Anh, mà còn thu được các kỹ năng có giá trị như Tư duy phản 
biện và Thuyết trình. Nếu được chọn lại, tôi nhất định vẫn sẽ học tập tại 
International Gateways bởi nó đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời tôi và chuẩn 
bị cho tôi hành trang để bước vào đại học.

Reine Dominique Ntone
Sinh viên Nhập học có điều kiện bậc sau đại học, 2017 
M.S., Kỹ thuật Hàng không vũ trụ, SJSU
Quốc gia xuất xứ: Cameroon
Tôi đã đăng ký Nhập học có điều kiện để bắt đầu chương trình Thạc sỹ của 
mình với chuyên ngành Kỹ thuật Hàng không Vũ trụ. Các tư vấn viên đã 
cho tôi lời khuyên quý giá về trường học và kinh nghiệm làm việc. 

Jinke Du
Sinh viên Nhập học Có điều kiện bậc Đại học, 2017
B.S., Phân tích Kinh doanh, SJSU
Quốc gia xuất xứ: Trung Quốc
Nguồn trợ giúp lớn nhất cho tôi đến từ nhân viên của International 
Gateways. Tôi là sinh viên Nhập học Có điều kiện và có nhiều thông tin 
cần nhớ và giấy tờ cần chuẩn bị. Nếu không được trợ giúp từ các tư vấn 
viên chương trình Nhập học Có điều kiện, tôi đã rất khó khăn để tự thực 
hiện quy trình đăng ký.
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Vui lòng lưu ý: Được nhập học có điều kiện không bảo đảm rằng bạn được chấp nhận tham gia một chương 
trình có trình độ nhất định. Sinh viên được nhập học có điều kiện phải gửi đơn đăng ký Cal State Apply vào 
một chương trình có trình độ nhất định dựa trên mức điểm TOEFL hoặc IELTS tối thiểu đạt được.

Tìm hiểu thêm và đăng ký tại sjsu.edu/igateways/programs/conditional-admission
Bạn có câu hỏi? Gửi email cho chúng tôi tại international-conditional-admission@sjsu.edu

Chương trình Ngôn ngữ tiếng Anh
Học tiếng Anh tại chính trung tâm của Thung lũng Silicon tại International Gateways, Đại học tiểu Bang San 
José. Chúng tôi sẽ giúp bạn đạt được mục tiêu học tập và cá nhân của mình!

Học tập và Ôn luyện Ngày Bắt đầu Học phí*
Cải thiện khả năng tiếng Anh và phát triển các kỹ 
năng cần thiết để học tập thành công tại một trường 
đại học của Mỹ.

•    8 cấp đánh giá từ mới bắt đầu cho đến nâng cao

•    Ghi danh đồng thời vào các lớp SJSU dành cho 
sinh viên nâng cao

•    Kiểm tra TOEFL được tổ chức miễn phí và 
thường xuyên và được chấp nhận bởi hầu hết các 
chương trình dự bị đại học và đại học tại SJSU

•    Miễn kiểm tra TOEFL cho sinh viên chuyển sang 
các trường cao đẳng cộng đồng địa phương

Tháng 1
Tháng 3
Tháng 6
Tháng 8

Tháng 10

Vui lòng truy cập trang 
web của chúng tôi để 

biết ngày bắt đầu cụ thể.

9 tuần: $3.590*
17 tuần: $5.790*

Chi phí sinh hoạt 
ước tính cho mỗi 

17 tuần: $9.560

Các dịch vụ Hỗ trợ Sinh viên
  Tìm hiểu về các yêu cầu khi học tập tại Mỹ, tài nguyên dành cho sinh viên SJSU 

và cuộc sống cộng đồng thân thiện của chúng tôi.

  Lập kế hoạc học tập trong tương lai của bạn với sự trợ giúp hữu ích của nhiều 
tư vấn viên và nhân viên của Gateways.

  Gặp gỡ những sinh viên khác khi bạn tham gia các hoạt động thực hành vui 
nhộn hàng tuần của chúng tôi: Câu lạc bộ Đàm thoại, hoạt động kỷ niệm ngày 
lễ, thăm quan địa phương và các sự kiện thể thao.

   Tìm nhà ở tại các khu ký túc tập thể, Làng quốc tế, lưu trú tại nhà dân hoặc các 
căn hộ lân cận với sự trợ giúp từ nhân viên của chúng tôi. 

 Thoải mái khám phá Thung lũng Silicon.

*Mức giá và chi phí có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.

Nhập học Có điều kiện/Đủ điều kiện
Tại International Gateways (Chương trình Cổng Sinh viên Quốc tế), sinh viên là ưu tiên hàng đầu của chúng 
tôi. Đội ngũ nhân viên hiểu biết và thân thiện của chúng tôi có mặt để giúp bạn cải thiện khả năng tiếng 
Anh và đạt được mục tiêu học tập của bạn. 

Nhập học Có điều kiện/Đủ điều kiện là gì?
Nhập học Có điều kiện/Đủ điều kiện là dịch vụ đánh giá trước khi nhập học cho các sinh viên quốc tế không 
vượt qua điểm TOEFL/ IELTS để đăng ký trực tiếp vào SJSU. Bằng cách đăng ký chương trình Nhập học Có điều 
kiện/Đủ điều kiện, các sinh viên quốc tế xác minh khả năng học tập của họ để tham dự SJSU trong tương lai.

Lợi ích của chương trình Nhập học Có điều kiện/Đủ điều kiện là gì?

1
Không cần đánh giá WES, nếu 
bạn đáp ứng các tiêu chí của 

chương trình Nhập học Có điều 
kiện/Đủ điều kiện  

2
 

Sinh viên tham gia chương trình 
Nhập học Có điều kiện/Đủ điều 

kiện không cần gửi lại chứng 
nhận bằng cấp cho SJSU để 

đăng ký chương trình đào tạo 

3
Các sinh viên tham gia chương 
trình Nhập học Có điều kiện/

Đủ điều kiện được đăng ký vào 
chương trình Học tập và Ôn luyện 

có thể chuẩn bị và thực hiện 
bài kiểm tra TOEFL trên giấy 

được chấp nhận bởi hầu hết các 
chương trình học tập tại SJSU

CONDITIONAL ADMISSION/ELIGIBLITY FLOWCHART 

STEP - 3 

STEP- 4 

STEP - 5 
Apply to SJSU degree program 
with help of IG advisor 

Receive required TOEFL 
or IELTS score 

Study in the Academic and 
Test Preparation Program 

STEP -1 
Apply for Conditional 
Admission to SJSU 

STEP - 2 
Academic records evaluated 
by SJSU Admissions 

For any questions about conditional admission, send us an email at: 
international-conditional-admssion@sjsu.edu 

Các bước chuẩn bị cho chương trình Nhập học Có điều kiện

Đăng ký chương trình Nhập 
học Có điều kiện tại SJSU

Gửi hồ sơ học vấn của bạn 
để được đánh giá bởi bộ 
phận tuyển sinh của SJSU

Tham gia Chương trình Học 
tập và Ôn luyện

Nhận điểm TOEFL
hoặc IELTS bắt buộc

Đăng ký chương trình 
học tập tại SJSU với 
trợ giúp từ tư vấn 
viên của International 
Gateways

BƯỚC 5

BƯỚC 4

BƯỚC 3

BƯỚC 2

BƯỚC 1

Đăng ký ngay hôm nay tại sjsu.edu/igateways/apply
Bạn có câu hỏi? Gửi email cho chúng tôi tại igateways@sjsu.edu
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