
SỔ TAY HỌC
SINH QUỐC TẾ

2020-2021



 

Chào mừng bạn đến với Illinois Wesleyan University! Chúng tôi rất vinh dự được chào đón

bạn đến với Bloomington-Normal, Illinois. Quyển sổ tay này sẽ giúp bạn chuẩn bị cho việc di

chuyển và ổn định cuộc sống mới ở IWU và Bloomington-Normal. Dù bạn sẽ tới đây với tư
cách sinh viên trao đổi hay là sinh viên chính thức, chúng tôi chúc bạn những điều tốt đẹp

nhất trong quá trình theo đuổi kiến thức.  

Trân trọng, 

Mark Brodl

Giám đốc học vụ và Trưởng Ban Nhân Lực

Stacey Shimizu

Giám Đốc Văn Phòng Quốc Tế

Robyn Walter

Cố Vấn Sinh viên Quốc Tế

Emily Shanker 

Trợ Lý Giám Đôc Văn Phòng Quốc Tế 

THÔNG TIN LIÊN LẠC

Văn Phòng Quốc Tế
Illinois Wesleyan University

205 Beecher Street

Bloomington, IL  61701

Điện thoại:       +1 309-556-3190            

+1 309-556-1096

fax:      +1 309-556-3727

Xin chào!
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Illinois Wesleyan University, một trường đại học độc lập với kí túc xá riêng thuộc hệ
thống giáo dục khai phóng (liberal arts) được thành lập vào năm1850 với triết lý

giáo dục mở rộng và mục tiêu cung cấp những cơ hội tuyệt vời cho sinh viên thông

qua go án và những chương trình được thiết kế đặc biệt.   

Môi trường giáo dục khai phóng ở Illinois Wesleyan University hỗ trợ sự sáng tạo,

lối tư duy phản biện, sự giao tiếp hiệu quả, những thế mạnh trong tính cách và tinh

thần học hỏi. Chúng tôi hướng đến kiến thức chuyên sâu trong từng lĩnh vực cũng

như kiến thức toàn diện về thế giới. Môi trường giáo dục tại Illinois Wesleyan

University giúp sinh viên phát huy những tiềm lực sẵn có, cũng như chuẩn bị cho

một cuộc sống dân chủ và một xã hội toàn cầu hoá.

Vì trường đại học chúng tôi theo đuổi mục tiêu này cho tất cả sinh viên, mỗi sinh viên sẽ được

khuyến khích thử sức với nhiều sự chọn về cả nghề nghiệp lẫn lối sống. Để đạt được mục

tiêu đó, chương trình học ở Illinois Wesleyan University có được thiết kế với sự phong phú về
môn học, bao gồm những môn khoa học lẫn môn nhân văn, cũng như nhiều cơ hội tham gia

các khóa học ngoài chuyên ngành lẫn nghiên cứu  bên ngoài trường. Trường cam kết hướng

đến sự đa dạng, bình đẳng, và duy trì trách nhiệm với môi trường. 

Chúng tin rằng việc trở thành một phần của một cộng đồng nhỏ tương trợ lẫn nhau, cùng với

cơ hội được tiếp xúc gần gũi với các giáo sư, sẽ tạo nên những điều kiện cân thiết giúp sinh

viên phát triển trên con đường hoàn thiện nhân cách và kiến thức.



Văn phòng quốc tế là nơi liên lạc của sinh viên quốc tế tại Illinois Wesleyan University. Chúng

tôi sẽ hỗ trợ tất cả sinh viên trước lúc bạn chuyển đến trường, trong lúc bạn làm quên với môi

trường mới, và trong suốt bốn năm học tại trường và ngay cả sau khi tốt nghiệp! 

Văn phòng quốc tế luôn cố gắng hết mức để giúp đỡ cộng đồng sinh viên quốc tế thông qua

những hỗ trợ liên quan đến công việc, giấy tờ thị thực, các chương trình dành riêng cho sinh

viên quốc tế và người làm nghiên cứu, và tư vấn về quyền lợi. 

Chúng tôi cung cấp thông tin mới nhất và đầy đủ nhất về vấn đề visa và các quy định, từ đó

giúp đỡ sinh viên hoà nhập tốt với trường học và cộng đồng Blooming-Normal, tạo điều kiện

tốt nhất cho sự phát triển về tri thức, nghề nghiệp, và nhân cách của sinh viên. 

Sinh viên luôn có thể ghé qua văn phòng trong giờ làm việc để hỏi bất cứ điều gì liên quan

đến cơ hội làm việc, di chuyển, hoạt động tình nguyện trong và ngoài trường, văn hoá, cuộc

sống tại trường nói chúng, chăm sóc sức khoẻ, hay chỉ để trò chuyện! Nếu cần, sinh viên có

thể đặt lịch hẹn trước.

 Sinh viên năm nhất thường cảm thấy những buổi gặp gỡ hàng tuần với Văn Phòng Quốc Tế
trong suốt học kì mùa thu rất cần thiết.

   

Robyn Walter
International Student &

Scholar Advisor

Lena Zadorozhna
Administrative Specialist

Stacey Shimizu
Director, 

IWU International Office

Tie Sun,
International Admissions

Counselor
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Bạn không thể nộp đơn trước 120 ngày so với ngày bạn đến Mỹ.

Bạn không thể đến Mỹ trước 30 ngày so với ngày nhập học được ghi trên đơn I-20

(cho sinh viên với visa F-1) và DS-2019 (cho sinh viên với visa J-1) 

Bộ Ngoại Giao Mỹ có cung cấp thông tin về quá trình xử lí visa trên trang chủ. Lưu ý là

thông tin này có thể không được cập nhật thường xuyên.  

 Hộ chiếu

 I-20 (F-1 visa) hoặc DS-2019 ( J-1 visa)

Ngày tháng của 5 lần đến Mỹ trước đây nếu có

Một bức ảnh (file mềm): yêu cầu cho bức ảnh đó có thể được tìm thấy

ở travel.state.gov/content/visas/english/general/photos.html

Bạn có thể phải cung cấp thông tin về nơi học tập và làm việc trước đây của bạn.

HỘ CHIẾU

IĐể có thể vào được nước Mỹ, bạn cần phải có hộ chiếu được cấp bởi nước mà bạn là công

dân. Hộ chiếu này sẽ giúp bạn có thể rời Mỹ và quay trở về nhà. Xin lưu ý về ngày hết hạn

trên hộ chiếu.

Hộ chiếu của bạn cần phải có hiệu lực trong suốt thời gian bạn ở Mỹ.

NỘP ĐƠN XIN VISA

Nếu bạn ở ngoài nước Mỹ, bạn sẽ cần có visa dành cho sinh viên toàn thời gian (F-1) hoặc sinh

viên trao đổi (J-1) để có thể ra và vào nước Mỹ. Thông tin dưới đây sẽ hướng dẫn về làm thế
nào để xin và gia hạn visa. 

Bước 1.  Liên lạc với đại sứ quán Mỹ tại nơi bạn ở và xác định chính xác những thủ tục cần

thiết cũng nhưng thời gian biểu cho việc nhận được visa F-1 hoặc J-1. Vào trang

web https://travel.state.gov/content/visas/en/study-exchange/student.html để tìm

thông tin về đơn xin cấp visa cũng như cách đặt lịch hẹn với đại sứ quán tại địa phương.  

Bước 2. Hoàn thành đơn DS-160 trên mạng. Bạn có thể tìm thấy đơn này

ở https://ceac.state.gov/genniv.  Để điền đơn, bạn cần những giấy tờ, thông tin sau:

1. GIẤY TỜ ĐI LẠI

http://www.ustraveldocs.com/in/in-niv-appointmentschedule.asp


**Bạn có thể tìm thấy hướng dẫn chi tiết làm sao để điền đơn DS-160

ceac.state.gov/genniv/Common/Instructions.aspx, và những câu hỏi thường gặp ở
travel.state.gov/content/visas/english/forms/ds-160--online-nonimmigrant-visa-

application/frequently-asked-questions.html.

Bước 4.  Hoàn thành đơn I-901 và trả phí (đôi khi được gọi là phí SEVIS). Đối với F-1 Visa, phí

là $350USD, và đối với J-1 visa, phí là $200USD. Để hoàn thành đơn I-901, bạn sẽ cần đơn I-

20 và DS-2019. Video hướng dẫn điền đơn I-901 tại đây: studyinthestates.dhs.gov/i-901-

sevis-fee-payment-tutorial.

Bạn có thể tìm thấy đơn I-901 và trả phí online tại www.fmjfee.com/.  Nếu bạn chọn trả phí

bằng check, tiền mặt hoặc Western Union Quick Pay, bạn phải in chứng nhận trả phí đơn I-901

sau khi điền đơn online.  Sinh viên từ Ghana, Nigeria, Cameroon và Kenya phải trả phí SEVIS

qua đường bưu điện. Một khi bạn đã trả phí SEVIS, bạn cần phải in giấy chứng nhận đã trả
phí (ấn vào Check I-901 Status / Print Payment Confirmation link).

Bước 3.  Một khi đã nộp DS-160 trên mạng, bạn sẽ cần lên lịch một cuộc phỏng vấn với đại
sứ quán gần nhất. Thông tin về việc lên lịch cho cuộc phỏng vấn và những giấy tờ cần thiết
có thể tìm thấy ở đây:
http://www.ustraveldocs.com/in/in-niv-appointmentschedule.asp



QUẦN ÁO

Nhiệt độ ở Illinois ở dao động trong khoảng từ 32°C vào tháng 8 đến -17°C hoặc lạnh hơn

trong tháng 1 và tháng 2 (xem thông tin ở mục khí hậu). Mang những đồ quần áo bạn có sẵn,

và nhớ rằng bạn luôn có thể mua quần áo ấm khi bạn đến đây. Kí túc xá đều được trang bị
máy điều hòa, bởi vậy nên dù thời tiết bên ngoài có nóng, nhiệt độ ở bên trong cũng sẽ mát.

Mang một vài áo ấm để mặc cho dù bạn sẽ tới đây vào mùa hè.

ĐỒ ĐẠC TRONG PHÒNG

Văn phòng Đời Sống Kí Túc (Residential Life) có một danh sách gợi ý về đồ đạc trong phòng

trên trang web của họ. Chúng tôi sẽ đưa bạn đi mua sắm với một sinh viên Mỹ trong

tuần lễ Định Hướng (Pre-Orientation) để bạn có thể mua những vật dụng cần thiết.

2. NHỮNG GÌ CẦN ĐEM THEO
Phòng kí thúc xá của bạn sẽ là ngôi nhà thứ hai của bạn ở đây. Những món đồ nhỏ bạn có

thể mang theo từ nhà, ví dụ như ảnh gia đình, bạn bè, những thứ liên quan đến sở thích cá

nhân và đất nước của bạn, sẽ giúp phòng kí túc xá trông thoải mái và quen thuộc. Đóng gói

thật nhẹ, tốt nhất là 2 vali. Bạn có thể mua hầu hết những gì bạn cần trước khi tới trường và

gửi chuyến phát đến Mỹ. Hãy mang những đồ vệ sinh (dầu gội, dầu tắm, khử mùi)

để dùng một vài ngày đầu khi còn bỡ ngỡ ở nơi mới. Xem video gợi ý của chúng tôi:

https://www.youtube.com/watch?v=VgzCTsLtXgU

http://v.youku.com/v_show/id_XMTQ1NjY5ODU5Ng==.html?from=y1.7-1.2

ĐIỆN THOẠI

Vì sự an toàn và tiện lợi, tất cả mọi người sẽ cần có điện thoại sớm nhất có thể khi tới đây.

Bạn có thể chọn mang điện thoại unlocked hoạt động được ở Mỹ và chúng tôi sẽ giúp bạn

mua thẻ SIM, hoặc mua điện thoại ở Mỹ với gói cước theo tháng, ví dụ như AT&T hoặc

Cricket.

GIƯỜNG ĐỆM
Chúng tôi vô cùng khuyến khích các bạn đặt mua chăn ga gối đệm và khăn tắm từ trước vì
bạn sẽ cần chúng ngày đầu tiên đến đây! Giường của trường có kích thước Extra Long (39 x
80 inches), vậy nên hãy chắc chắn về size khi bạn đặt đồ. Bạn có thể đặt qua Amazon.com
hoặc qua đường link cung cấp bởi Văn phòng Đời Sống Kí Túc
(https://www.iwu.edu/orientation/parents/resources/sheets13.pdf). Gói “Student
Starter Pak” có tất cả những gì bạn cần.



SẼ KHÔNG CÓ CHĂN GA GỐI ĐỆM CHO BẠN KHI BẠN MỚI TỚI ĐÂY. BẠN NÊN
ĐẶT MUA CHÚNG TRƯỚC KHI ĐẾN HOẶC ĐEM THEO ĐẾN TRƯỜNG. VĂN
PHÒNG QUỐC TẾ CÓ MỘT SỐ CHĂN ĐỆM CỦA SINH VIÊN CŨ ĐỂ LẠI, CÁC
CHĂN ĐỆM NÀY ĐÃ ĐƯỢC GIẶT SẠCH VÀ SINH VIÊN QUỐC TẾ MỚI ĐẾN CÓ
THỂ SỬ DỤNG MIỄN PHÍ. Chúng tôi sẽ đưa các bạn đi mua sắm
trong khoảng 4-6 ngày sau khi bạn đến đây.

QUAN TRỌNG: Chúng tôi chỉ nhận giữ bưu phẩm gửi đền từ ngày 1 tháng 8.

Địa chỉ gửi đồ

[tên của bạn]
c/o The International Office
Illinois Wesleyan University
205 Beecher Street
Bloomington, IL 61701 USA
phone: +1 309 556-2770



3. DI CHUYỂN ĐẾN TRƯỜNG
Một lý do để nộp đơn xin visa sớm là bạn có thể lên kế hoạch cho chuyến đi của

mình hợp lí. Xin hãy đọc phần ChiChuyển đến Bloomington-Normal trong quyển sổ
tay này và phần Chỉ Dẫn Khi Tới Nơi (Arrival Instruction) được cung cấp cùng với

packet của bạn cẩn thận. Lưu ý rằng chúng tôi ở cách Chicago 2.5 tiếng, cho nên

cách di chuyển tốt nhất là bạn bay đến Sân Bay Nội Địa ở Bloomington cho chuyến

đi đầu tới IWU. Bạn có thể đến sân Bay nội địa ở Bloomington Airport (mã sân

bay: BMI) thông qua các chuyến bay từ sân bay Chicago ORD, Atlanta (Georgia: ATL)

hoặc Dallas (Texas: DFW). 

Nếu bạn có kế hoặc để trở về nhà cho kì nghỉ Đông vào tháng 12, tất cả các lớp sẽ
được hoàn thành vào Thứ sáu, ngày 11 tháng 12, 2020. Chúng tôi khuyến khích đặt

chuyến bay vào buổi chiều hoặc đêm hôm đó nếu chuyến bay của bạn cất cánh

từ Chicago. Điều này sẽ giúp các bạn có thời gian để di chuyển từ trường

đến Chicago. KHÔNG NÊN LÊN KẾ HOẠCH RỜI KHỎI TRƯỜNG TRƯỚC 11/12 vì kì thi

cuối kì sẽ diễn ra đến 5:30 chiều thứ 6, và những trường hợp xin được thi

sớm thường không xảy ra.

Các lớp đi học lại vào Thứ Tư, ngày 6 tháng 1 năm 2021. Bạn cần phải quay về
trường, nghỉ ngơi và chuẩn bị cho việc đi học lại vào ngày này. Các giáo sư sẽ cho

phép việc trở về muộn sau kì nghỉ, vì vậy nên các bạn hãy lên kế hoạch để trở về
vào cuối tuần trước khi các lớp học bắt đầu. Đối với sinh viên quốc tế, bạn sẽ được

cho phép trở về kí túc xá 5 ngày trước ngày bắt đầu lớp học. 

ĐỊA ĐIỂM TRƯỜNG

Illinois Wesleyan University nằm trong thành phố Bloomington, gần trung tâm của

bang Illinois. Bloomington nằm ngay bên cạnh với thành phố Normal, Illnois, và cả hai

thường được gọi chung là Bloomington-Normal. Dân cư của cả hai gộp lại lên đến

khoảng 125,000 người. Bloomington-Normal cách Chicago, Illinois khoảng 140 dặm

(225 km) về phía nam, và có hệ thống máy bay, tàu lửa, và xe buýt tới đó. Sân bay

nội địa Central Illinois Airport (BMI) cách trường 15 phút.

KHÍ HẬU

Chúng tôi có bốn mùa khí hậu đặc trưng ở Central Illinois. Thường thì ở đây rất nóng

và ẩm giữa tháng 9 với nhiệt độ vào khoảng 85 độ F (30 độ C). Thời tiết sẽ thoải mái

và dịu mát vào giữa tháng 11, rồi lạnh dần và sẽ rất lạnh vào tháng 12, 1 và tháng 2.

Mùa mưa của chúng tôi bắt đầu vào tháng 3 và tháng 4. Thời tiết sẽ dễ chịu và ấm

áp vào tháng 5 và 6, còn nóng và ẩm vào tháng 7 và tháng 8.



Dù bạn bay trực tiếp đến sân bay nội địa ở Bloomington (BMI) hay di chuyến đến bằng xe

buýt, nhân viên của trường sẽ đón bạn tại Bloomington-Normal. Để sắp đặt cho cuộc đón, hãy

cho chúng tôi biết lịch trình bay của bạn.

TRƯỜNG HỢP BAY ĐẾN BLOOMINGTON-NORMAL

Cách tốt nhất và ít gây căng thẳng nhất cho lần đầu tiên đến IWU của bạn là bay đến Central

Illinois Regional Airport in Bloomington (BMI), cách trường 15 phút đi xe. Sinh viên bay tới BMI

cho lần đầu tiên đến trường đều cảm thấy đây là cách dễ dàng và tiện nhất!

Từ Atlanta, Georgia (mã sân bay ATL): có các chuyến bay hàng ngày của Delta

Từ Dallas, Texas (mã sân bay DFS) và Chicago (ORD): có chuyến bay hàng ngày của

American Airlines

Nhiều sinh viên chọn cách bay đến sân bay Chicago đã lỡ xe buýt về Bloomington-Normal, gây

ra nhiều căng thẳng sau một chặng đường di chuyển vốn đã mệt mỏi. Vì vậy, chúng tôi chân

thành khuyên bạn chọn một hãng máy bay quốc tế để bay vào Mỹ, sau đó chọn một hãng nội

địa để bay đến Bloomington-Normal. Như đã nói ở trên, IWU cách Chicago chỉ 2.5 giờ. Bên

dưới đây là một số hãng máy bay có chuyến đến Bloomington-Normal từ những sân bay khác

tại Mỹ. 

TRƯỜNG HỢP BAY VÀO CHICAGO

Nếu bạn chọn chặng bay cuối cùng là bay vào sân bay sân bay ở O’Hare ở Chicago, bạn cần

phải bắt xe buýt Peoria Charter (http://peoriocharter.com/) đến Bloomington-Normal. Phí cho

vé một chiều vào khoảng 35 đô Mỹ và nên được mua và in ra trước. Vé điện tử sẽ bảo đảm

bạn có ghế trong xe.



Ngoài ra, bạn cũng có thể mua vé từ tài xế khi bạn lên xe nếu xe buýt không kín chỗ và nếu

bạn có chính xác số tiền mặt cần phải trả trong tay. Nếu bạn đã mua vé điện tử và chuyến

bay bị hoãn, bạn có thể đổi vé bằng cách trả thêm 10 đô cho tài xế. Xin nhớ đem theo tiền lẻ
bên người khi đến  Mỹ.  

Nếu bạn tới Chicago O’Hare Terminal 5 (sảnh quốc tế), bạn có thể trực tiếp lên xe ở bên

ngoài sân bay. Một khi bạn đã qua khỏi cổng kiểm tra an ninh, bước raTerminal 5 qua cửa 5E

và đợi xe Peoria Charter tại trạm chờ. Xe thường có mùa đỏ với chữ viết màu trắng.Nếu như
bạn bay đến O’Hare từ một thành phố khác ở Mỹ, bạn có thể sẽ đi qua Terminal 1,2 hoặc 3 và

sẽ phải bắt xe từ trạm xe buýt (Bus Shuttle Center). Sau khi bạn đã lấy hành lý, chỉ cần đi theo

bản hướng dẫn để đến trạm xe buýt (Bus Shuttle Center).  

Có nhiều xe buýt tại trạm, nên hãy cẩn thận lắng nghe thông báo về các chuyến xe của Peoria

Charter và kiểm tra với tài xế để chắc chắn rằng xe sẽ di chuyển đến Bloomington-Normal. Xe

Peoria Charter rời sân bay O’Hare vào những thời gian sau: Kiểm tra lại lịch trình này vào cuối

tháng 7 để chắc chắn rằng không có gì thay đổi! www.peoriacharter.com

Departure 
Terminal 5

Arrival in
Normal

Lower Level Door 5E

10:45
14:30
17:45
20:45*

13:25
17:10
20:30
23:00*

*KHÔNG NÊN đi xe buýt trừ khi chúng tôi biết chắc chắn lịch trình của bạn và có thể sắp

xếp để đến đón. Trung tâm xe buýt của Bloomgington-Normal có thể đóng cửa vào lúc

bạn đến. Bạn nên xuống xe ở trạm Uptown (Amtrak) Station ở Normal. Nếu bạn có ý định

dùng xe Peoria Charter, xin hãy báo trước cho chúng tôi để chúng tôi có thể đón bạn ở
trạm Uptown Station.



LHÀNH LÍ THẤT LẠC

Bạn đã được gửi rất nhiều tag (thẻ) hành lí với địa chỉ được ghi sẵn trong packet chào mừng.

Hãy viết tên của bạn và gắn thẻ đó vào trong cũng như ngoài mỗi vali. Thêm vào đó, bạn hãy

đem theo địa chỉ dưới đây của Văn Phòng Quốc Tế IWU để nếu như bạn bị lạc mất hành

lý hoặc hành lý bị gửi chậm, bạn có thể đưa địa chỉ cho hãng hàng không để họ gửi về
trường. Hãy nhớ để mang những vật dụng cần thiết như thuốc men, giấy tờ đi lại, và đồ dùng

cá nhân trong hành lýxách tay.

Những khoản chi tiêu ngoài dự kiến như khác sạn hay đồ ăn nếu chuyến bay của bạn

bị muộn

Những bữa ăn trước 5h chiều, ngày 13 tháng 8 

Sách vở, đồ dùng cá nhân cho lúc mới đến

ĐỊA CHỈ GỬI ĐỒ
[Tên của bạn]

c/o The International Office

Illinois Wesleyan University

205 Beecher Street

Bloomington, IL 61701  USA

phone: +1 309 556-2770

ĐẾN NƠI

Bạn có mang thẻ tín dụng theo? Nếu có thì bạn chỉ cần mang $100-$200 tiền mặt bên mình.

Nếu không có thẻ tín dụng, bạn nên mang khoảng $700–$1000 tiền mặt. Số tiền này sẽ giúp

bạn mua sách giáo khoa cho năm học mới bởi vì dùchúng tôi sẽ dẫn bạn đi làm thẻ
ngân hàng, có thể phải mất 1 đến 2 tuần để nhận được thẻ. Hãy nhớ chia số tiền mặt đó ra

trong trường hợp bạn làm mất ví khi bạn đang di chuyển. Số tiền này sẽ có ích cho:

Phần còn lại của khoản tiền trên có thể được chuyển vào tài khoản ngân hàng mà chúng tôi

sẽ giúp bạn mở khi bạn tới đây. 

Nếu bạn di chuyển đến trường với bạn bè hay người thân và văn phòng Quốc Tế không thể
đón bạn ở ở trạm xe buýt Normal Uptown hay tại sân bay, chúng tôi cần phải được thông báo

khi bạn đến được trường.



4. THANH TOÁN HỌC PHÍ
THANH TOÁN HỌC PHÍ

Chú ý rằng học phí cho kì học đầu tiên nên được trả đầy đủ trước ngày 30 tháng 7 — nhưng

trong những trường hợp bất khả kháng mà bạn không thể trả được trước, xin liên hệ văn

phòng Kinh Doanh của chúng tôi (busnoff@iwu.edu). Sinh viên chưa trả đủ học phí sẽ không

được đăng kí lớp. Nếu bạn trả nhiều hơn phần học phí được yêu cầu, phần tiền thừa sẽ được

giữ lại và trừ vào học phí của học kì sau.  

Sau kì học đầu tiên, bạn có thể chọn trả học phí từng phần, với số lần trả góp lên đến 5 cho

mỗi học kì. Học phí cho học kì mùa xuân sẽ được thông báo bắt đầu từ ngày 15 tháng 11, và

bạn có thể trả góp mỗi tháng cho học kì một xuân, miễn là bạn hoàn tất mọi chi trả trước

ngày 30 tháng 3 để đăng kí lớp cho học kì sau đó. Bạn có thể try cập hoá đơn qua cổng

thanh toán điện tử. Bạn cũng có thể chia sẻ truy cập này cho người khác.

HỌC PHÍ THÁNG 5

Nếu bạn đăng kí học May Term, bạn phải trả tất cả là $750. Hoá đơn sẽ được gửi vào  nửa

đêm của ngày đầu tiên học May Term. Nếu bạn muốn huỷ đăng kí một lớp May Term mà

không trả phí, bạn bắt buộc phải huỷ trước nửa đêm đó và bạn sẽ bị yêu cầu phải rời khỏi kí

túc xá vào ngày tiếp theo.

HƯỚNG DẪN TRẢ HỌC PHÍ

Học phí có thể được trả bằng thẻ tín dụng, chuyển khoản ngân hàng, hoặc chuyển tiền quốc

tế (international wire transfer) thông qua mục Banner có thể được truy cập thông qua tài

khoản sinh viên của bạn. Đăng nhập vào tài khoản myiwu. 

1. Chọn Banner Self Service

2. Chọn Student 

3. Chọn Cashnet

4. Để tiến hành thanht oán, bạn phải chia sẻ quyền truy cập với phụ huynh với tư cách là

authorized users. Chọn Add Now. 

5. Phụ huynh bạn sẽ nhận được một email xác nhận kèm theo một mật khẩu ngắn hạn để sử
dụng. 

LƯU Ý: Phụ huynh (hay bất cứ authorized users nào) sẽ KHÔNG THỂ xem mọi những

thông tin trong tài khoản sinh viên của bạn. Họ chỉ được xem hoá đơn học phí và thanh

toán. 

6. Chọn Pay My Bill



7. LƯU Ý: Bạn có thể tuỳ chỉnh số tiền mà bạn muốn trả. Có 3 cách để làm việc này:            

A. Dùng thẻ tín dụng             

B. E-Check (sử dụng PNC hoặc một ngân hàng Mỹ tại địa phương)             

C. Sử dụng Flywire, một trang web được bảo đảm an toàn thanh toán. Chọn quốc gia

bạn mà bạn đang ở.

Nếu bạn chọn thanh toán hoá đơn học phí với một tờ séc (check) hay ngân

phiếu (money order) của Mỹ, đây là điạ chỉ mà bạn có thể gửi đến:  

Illinois Wesleyan University

Business Office

1312 Park Street 

Bloomington, IL 61701  

BẠN PHẢI GHI HỌ TÊN VÀ MÃ SỐ SINH VIÊN (STUDENT ID) TRÊN TỜ PHÂN

PHIẾU HOẶC SÉC (CHECK)! NẾU KHÔNG PHÒNG KINH DOANH SẼ KHÔNG

BIẾT BẠN ĐÃ THANH TOÁN.



Buổi Pre-Orientation (Định hướng cơ bản) là bắt buộc đối với tất cả các sinh viên quốc tế
mới. Bạn phải tới trường trước hoặc vào ngày 11 tháng 8 để tham gia Pre-Orientation.

PHỤ HUYNH

Nếu cha mẹ của bạn có ý định di chuyển đên trường cùng bạn, hãy liên lạc với Văn Phòng

Quốc Tế sớm nhất có thể - chúng tôi rất mong được gặp họ. Tuy nhiên, phụ huynh cần phải

hiểu là buổi pre-orientation chỉ dành riêng cho sinh viên. Bắt đầu vào thứ năm, ngày 13 tháng

8, lịch của bạn sẽ đầy kín nhưng hoặc động xã hội, giáo dục, và luyện tập từ buổi sáng đến

tận tối. Vì cha mẹ bạn có thể muốn tham quan xung quanh trường, hãy cho chúng tôi biết

trước và chúng tôi sẽ rất vui để sắp xếp một tour tham quan. Xin lưu ý rằng tất cả hoạt động

gia đình sẽ phải kết thúc vào ngày 13 tháng 8 lúc 5 giờ chiều.

PRE-ORIENTATION

Pre-Orientation bắt đầu vào Thứ năm, ngày 13 tháng 8, năm 2020. Trong khuôn khổ của Pre-

Orientation, bạn sẽ cùng ăn và tham gia các hoạt động với những sinh viên đến từ nhiều nền

văn hoá khác (đa chủng tộc, Châu Phi, Châu Mỹ Latin, Châu Á, và người Bản Địa Mỹ).

5. ĐỊNH HƯỚNG SINH VIÊN!

ẢNH: SINH VIÊN QUỐC TẾ 
PRE-ORIENTATION, HÈ 2019



Mở tài khoản ngân hàng

Mua điện thoại hoặc dịch vụ thuê bao

Tiêm phòng

Tham quan trường

Tham quan Bloomington và Normal

Chơi bowling và những hoặc động giải trí khác

Ăn cùng với nhân viên của trường và thầy cô

Đi mua sắm

Tìm hiểu về cuộc sống Mỹ và thích nghi văn hoá

Học hỏi từ những sinh viên quốc tế đi trước

VUI CHƠI!

Bạn sẽ nhận được lịch trình đầy đủ ngay khi bạn đến trường. Sau đây là

sơ lược một vài hoạt động trong lịch trình:

Bắt đầu từ thứ Ba, ngày 18 tháng 8, tất cả sinh viên năm nhất phải tham gia Turning

Titan. Đây là một chuỗi chương trình định hướng chuyên sâu bao gồm những hoặc động

như là gặp gỡ cố vấn học tập và đăng kí lớp. Ngày đi học đầu tiên sẽ là Thứ hai, ngày 17

tháng 8, 2020.

ẢNH: SINH VIÊN QUỐC TẾ
 PRE-ORIENTATION, HÈ 2018-2019



6. VẤN ĐỀ HỌC TẬP

Tên đăng nhập (login name) của bạn sẽ trùng với tên email mà bạn sẽ sử dụng trong suốt thời

gian học ở IWU  và cả sau đó. Nhân viên của Văn Phòng Dịch Vụ Công Nghệ Thông Tin

(Information Technology Services) - ITS Office, sẽ giúp bạn làm quen với My.IWU ở một trong

các buổi Pre-Orientation (Định hướng cơ bản).

MÃ SỐ SINH VIÊN (STUDENT ID NUMBER)

ID sinh viên của bạn gồm 9 chữ số và bắt đầu với 900. Số này sẽ được in trên thẻ sinh viên

IWU của bạn, và sẽ được sửdụng để xác nhận bạn trên vô số hệ thống máy tính trong trường.

ID sinh viên chỉ được sử dụng trong các giao dịch liên quan đến IWU và bảo hiểm sức khỏe.

ĐĂNG NHẬP VÀO IWU

IIWU có một cổng điện tử dùng để thưc hiện tất cả giao tiếp với

sinh viên với địa chỉ là My.IWU (my.iwu.edu). Tên đăngnhập (login

name) và mật khẩu tài khoản My.IWU của bạn đã được gửi qua

email. Bạn có thể dùng thông tin này để chọn phòngkí túc xá. Tất

cả nhân viên cũng như giáo sư ở trường sẽ chỉ dùng email IWU khi

liên lạc với bạn trước và sau khi bạn đến trường. XIN HÃY KIỂM

TRA HÒM THƯ HÀNG NGÀY!

ĐĂNG KÍ LỚP HỌC VÀ KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC

Tất cả các sinh viên năm nhất sẽ gặp cố vấn học tập của mình và đăng kí cho các lớp học

trong những buổi định hướng Turning Titan.Trung bình một sinh viên đăng kí 4 lớp cho mỗi học

kì để có thể tốt nghiệp trong 4 năm. Hơn nữa, để bảo đảm tuân thủ đúng yêu cầu của visa

được cấp, sinh viên cần phải theo học toàn thời gian, tức đăng kí ít nhất 3 tín chỉ cho mỗi học

kì. Một vài sinh viên yêu cầu lấy nhiều hơn 4 lớp để tốt nghiệp sớm. Sinh viên với điểm trung

bình trên 3.25 có thể lấy nhiều lớp từ năm hai. Còn nhiều thông tin khác mà bạn cần biết về
khối lượng công việc cùng như các yêu cầu về học tập, nên chúng tôi sẽ thảo luận kĩ hơn sau

khi bạn đến trường.

TÍN CHỈ NGOẠI NGỮ
IWU yêu cầu mỗi sinh viên phải thành thạo một ngoại ngữ. Nếu bạn đã thi TOEFL khi nộp đơn

vào trường, chúng tối sẽ coi Tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai của bạn và bạn sẽ được miễn trừ
các yêu cầu liên quan đến ngoại ngữ. Nhưng bạn sẽ phải thảo luận chi tiết với cố vấn học

tập.

HỌC KÌ THÁNG 5 (MAY TERM)

May Term là một học kì ngắn tự chọn ở cuối kì xuân, được tổ chức 3 tiếng một ngày, 5 ngày

trong tuần, trong suốt 3 tuần. Các lớp May Term hiện tại có học phí là $750, và hơn thế nếu

đó là một lớp học ở bên ngoài Mỹ.



YÊU CẦU CỦA GIÁO SƯ
Giáo sư sẽ yêu cầu sinh viên đến lớp đầy đủ và đúng giờ. Nói chung, điện thoại không được

phép sử dụng trong lớp học. Một vài tài liệu bạn cần phải nhớ trong đầu, và thường thì giáo

sư sẽ muốn bạn hiểu và trinh bài ý kiến về những gì bạn đọc được. Thảo luận trong lớp rất

thường thấy, và một phần điểm số của bạn sẽ đến từ hoạt động này.

KHÓ KHĂN TRONG HỌC TẬP

Sinh viên năm đầu thường gặp khó khăn trong việc sắp xếp việc học. Bạn có thể gặp khó khăn

trong việc đọc, viết hoặc làm bài kiểm tra, hay chỉ đơn giản là sắp xếp thời gian một cách

hợp lý, nhất là khi ngôn ngữ mẹ đẻ của bạn không phải là tiếng Anh. Sinh viên quốc tế thường

chia sẻ rằng học gặpc khó khăn trong việc đọc hiểu các tài liệu trong học kì đầu tiên Nếu bạn

đang gặp bất kì vấn đề nào, bạn nên liên lạc với cố vấn học tập của mình hay trò chuyện với

nhân viên Văn Phòng Quốc Tế. Chúng tôi sẽ tìm cách để giúp bạn thông qua những

tài nguyên có sẵn của trường.

PHONG CÁCH DẠY HỌC VÀ NHỮNG MONG ĐỢI VỀ MẶT HỌC THUẬT

Một số sinh viên quốc tế đến từ một nền văn hóa học tập dựa trên việc giảng dạy trên bục

giảng mà người học có thể được ví như những miếng hút hấp thụ và chấp nhận tất cả những

gì được dạy. Đây là cách học thường có ít trao đổi trong lớp. Tuy nhiên, nền giáo dục ở Mỹ
không giống như vậy, với các giáo sư thường xuyên thử thách sinh viên bằngcách khuyến

khích sinh viên đứng trên một lập trường đối ngược với họ để học cách tư duy phản biện.

Nền giáo dục Mỹ khuyến khích sinh viên học bằng cách đặt câu hỏi và tranh luận. Học cách

thiết lập và trình bày ý kiến của mình có thể không được trôi chảy lúc đầu, nhưng sau đó

bạn sẽ nhận ra những gì gặt hái được cùng với sự chính chắn từ những trải nghiêm như vậy

đã giúp bạn tiếp thu kiến thức tốt hơn. 

Hầu hết các lớp ở IWU được thiết kế theo lối giảng đường truyền thống; tuy nhiên, bạn sẽ
thấy một số kiểu dạy khác. Bạn sẽ được làm việc trong các nhóm nhỏ, trình bày trước lớp,

hoặc có thể sẽ học ở ngoài trời vào một ngày nắng đẹp. Giáo sư sẽ rất quan tâm đến những

gì còn mới mẻ hoặc khó nắm bắt đối với bạn.

ĐẠO VĂN

Dùng từ ngữ, ý tưởng, nghiên cứu của người khác mà không trích dẫn đầy đủ được gọi

là plagiarism (đạo văn). Đạo văn là một hành động nghiêm trọng thể hiện sự không trung thực

và sẽ không được chấp nhận ở IWU hay bất kì đại học nào khác ở Mỹ. Đạo văn, vô tình hay cố
ý, có thể dẫn đến việc bị đuổi học. Chúng tôi khuyên bạn hãy tham vấn với nhân viên của

Trung Tâm Hướng Dẫn Viết (Writing Center) về bài luận mà bạn đã viết. Hậu quả của đạo văn

là rất nghiêm trọng, dù bạn không cố ý. Chúng tôi sẽ trao đổi thêm về vấn đề này trong Pre-

Orientation.



CHÚNG TA RẤT MAY MẮN LÀ ĐƯỢC Ở TRONG MỘT MÔI TRƯỜNG AN TOÀN VÀ CÓ TỈ
LỆ TỘI PHẠM KHÁ THẤP. TUY NHIÊN, MỖI NGƯỜI VẪN PHẢI CÓ TRÁCH NHIỆM TRONG

VIỆC XÂY DỰNG NHỮNG THÓI QUEN VÌ AN TOÀN CỦA BẠN VÀ CỘNG ĐỒNG.  

SAU ĐÂY LÀ DANH SÁCH MỘT SỐ ĐIỀU BẠN CẦN LÀM TRONG MÔI TRƯỜNG MỚI:

7. VẤN ĐỀ AN NINH

Luôn luôn khóa cửa phòng.

Không được đưa chìa khóa phòng cho người khác.

Không được chèn mở những cửa dẫn vào toà nhà kí túc xá.

Thông báo những hành động đáng nghi cho bàn lễ tân trong kí túc xá hoặc người có

thẩm quyền ở trường.

Ghi nhớ số PIN ngân hàng và giữ chúng bí mật.Không được giữ những đồ đạc có giá

trị lớn trong phòng.

Giữ thẻ ngân hàng của bạn an toàn.

Thông báo việc bị trộm ngay tức thì.

Sử dụng Blue Security Lights trên sân trường nếu cần thiết.

Không mang số lượng tiền mặt lớn đi bất cứ đâu.Không đi một mình vào buổi đêm.

ẢNH: INTERNATIONAL STUDENT PRE-
ORIENTATION, HÈ 2018



8. TÀI NGUYÊN CỦA TRƯỜNG
PHÒNG KHÁM SỨC KHOẺ ARNOLD (ARNOLD HEALTH SERVICES)

IIWU có một trung tâm khám sức khỏe vô cùng tuyệt vời, the Arnold Health Service. Những

dịch vụ được cung cấp ở trung tâm được bảo mật và thông tin sẽ không được chia sẻ với

bất cứ ai, kể cả bố mẹ, mà không có sự đồng ý của bạn.

DỊCH VỤ TƯ VẤN (COUNSELING AND CONSULTATION SERVICES)

Các nhân viên tư vấn ở đây rất thân thiện và dễ gần. Họ luôn sẵn sàng để giúp bạn với những

vấn đề khác nhau, baogồm toả áp lực (stress), những vấn đề về gia đình, rối loạn ăn

uống, hay các vấn đề liên quan đến việc sử dụng bia rượu. Luật liên bang Mỹ yêu cầu nhân

viên tư vấn giữ bí mật thông tin sinh viên, vì vậy, nhân viên sẽ không thông báo với cha mẹ,

giáo viên, nhân viên hay bạn bè của bạn ở trường về những vấn đề bạn gặp phải. Người Mỹ
có cái nhìn rất tích cực đối với việc tư vấn, không có gì phải xấu hổ.
 

TRUNG TÂM HƯỚNG DẪN VIẾT LUẬN (THE WRITING CENTER)

The Writing Center ở Thư Viện Ames (The Ames Library) luôn sẵn sàng để trợ giúp những sinh

viên có nhu cầu được giúp đỡ trong việc viết lách. Hầu hết sinh viên quốc tế và sinh viên Mỹ ở
IWU tìm đến dịch vụ tại trung tâm thường xuyên, và một số giáo sư ở trường yêu cầu sinh viên

đến trung tâm trong quá trình viết luận. Bạn có thể đã sẵn là một người viết giỏi, nhưng cũng

có khả năng là bạn chưa quen thuộc với yêu cầu dành cho sinh viên đại học ở Mỹ. Để giúp

những sinh viên mà ngôn ngữ mẹ đẻ không phải là tiếng Anh, IWU có cũng cấp những sự trợ
giúp cần thiết thông qua chương trình English as a Second Language (nôm na “Tiếng Anh như
ngôn ngữ thứ hai”) tại Writing Center.

TRUNG TÂM NGÔN NGỮ (THE LANGUAGE RESOURCE CENTER)

Trung tâm Ngôn Ngữ (LRC) nằm trong toà nhà Buck Hall có những dịch vụ dạy kèm và thực

tập sử dụng ngôn ngữ cho sinh viên học ngoại ngữ và cho sinh viên quốc tế thực tập trò

chuyện. Dù một vài dịch vụ được thiết kế cho mục đích học tập, nhiều sinh viên đến LRC để
tìm hiểu về ngôn ngữ và văn hoá. Đó là một nơi tuyệt vời để kết bạn. 

PHÒNG MÁY TÍNH (COMPUTER LABS)

Có nhiều phòng máy tính rải rác trong khuôn viên trường. Bạn có thể sử dụng những phòng

máy này để kiểm tra email, làm nghiên cứu, viết luận, hoặc những việc khác. Chuyên viên kĩ
thuật tại IWU sẽ gặp bạn trong chuỗi Định Hướng để giúp bạn cảm thấy thoải mái với việc sử
dụng các công nghệ cần thiết cho việc học của bạn.



NẾU BẠN CHƯA GỬI BẰNG CHỨNG CỦA VIỆC ĐÃ TIÊM NGỪA TRUƯỚC KHI ĐẾN

TRƯỜNG, BẠN PHẢI LÀM ĐIỀU ĐÓ NGÀY KHI TỚI TRƯỜNG.

SỨC KHỎE, BỆNH TẬT

Hầu như tất cả các sinh viên đại học đều bị ốm vào một thời điểm nào đó trong thời gian

theo học. Điều quan trọng là bạn phải tìm đến sự chăm sóc y khoa trước khi bạn lây bệnh cho

người khác hoặc/và trước khi bạn bỏ lỡ quá nhiều lớp làm điểm số bị ảnh hưởng. Dịch vụ tại

Phòng y tế được bảo mật và sẽ không được chia sẻ với bất cứ ai, kể cả cha mẹ bạn, thầy cô

hay nhân viên của trường.

KHÁM SỨC KHOẺ Ở MỸ
Dù nhiều người ở những quốc gia khác đến bệnh viện khi họ ốm, các dịch vụ chăm sóc sức

khoẻ ở Mỹ vận hành theo một cách rất khác. Ở Mỹ, mọi người khám bệnh và nhận chuẩn đoán

từ bác sĩ ở các phòng khám. Các bác sĩ được cấp phép và thủ thuật y khoa ở phòng khám

thường rất an toàn và chất lượng. Người Mỹ CHỈ đến bệnh việc khi bệnh tình rất trầm trọng

có khả năng đe doạ đến tính mạng. Một vài phòng khám có bạn có thể cứ ghé qua dù chưa

đặt lịch hẹn. 

Nếu bạn đang đối mặt với một căn bệnh hay chấn thương nguy hiểm, bạn nên đến phòng cấp

cứu tại bệnh việc. Advocate BroMenn Hospital chỉ cách IWU 2 dãy nhà về phía bắc và mở cửa

24 giờ/ngày, 365 ngày/năm. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng chi phí sẽ rất đắt đỏ, vậy nên nếu bạn

có thể chờ cho đến khi phòng y tế Arnold mở cửa vào hôm sau, đến phòng y tế có thể sẽ tốt

hơn cho bạn. Như đã nói, ở Mỹ, việc đến phòng khám là thông thường hơn đến bệnh viện.

TIÊM PHÒNG

Trong packet của bạn có một đơn lý lịch sức khoẻ (Health Record Form). Bạn phải hoàn thành

đơn, sau đó gửi đơn thông qua fax hoặc scan đến Jennifer Ross-Barnett, Ý tá tại Anorld

Health Services trong hoặc trước ngày 31 tháng 7 (rossbar@iwu.edu). Luật yêu cầu tất cả sinh

viên phải tiêm ngừa lao (tuberculosis hoặc TB) sau khi đến Mỹ. Hầu hết phí sẽ được chi

trả bởi bào hiểm sinh viên của bạn.

9. VẤN ĐỀ SỨC KHỎE



BẢO HIỂM SỨC KHỎE

Chi phí khám sức khoẻ ở Mỹ rất cao. Chính phủ Mỹ không tài trợ cho các dịch vụ khám

chữa, và điều đó có nghĩa là bạn phải trả tự trả cho dịch vụ mỗi lần bạn cần nó. Để
giảm bớt một phần gánh nặng này, sinh viên quốc tế được yêu cầu mua bảo hiểm sức khoẻ.

Bảo hiểm chi trả một phần lớn, nhưng không phải tất cả, những gì bạn cần phải thanh toán

với đơn vị y tế hay bác sĩ cho xét nghiệm hoặc thuốc được kê đơn.

SỨC KHỎE TINH THẦN

Chuyển ra sổng riêng có thể là một trải nghiệm tuyệt vời nhưng cũng đi kèm nhiều bấp bênh.

Việc phải học các hoà nhập với văn hoá Mỹ, sống tự lập và thích nghi với trường lớp có thể
rất làm bạn cảm thấy khó tiếp thu và áp lực. Thông thường, sinh viên sẽ tìm tới một chuyên gia

tư vấn từ IWU Counseling and Consultation Services để nhận được sự giúp đỡ cũng như giải

toả căng thẳng. Chuyên gia tư vấn rất thân thiện và ấm áp. Người Mỹ xem những dịch vụ tư
vấn như một nguồn giúp đỡ cần thiết và tuyệt vời mỗi khi họ bị áp lực.

Bạn có thể nhận thẻ bảo hiểm ngay khi năm học bắt đầu. Bạn sẽ phải trình ra thẻ bảo hiểm

mỗi khi đến bác sĩ. Bạn sẽ vẫn được bảo hiểm vào mùa hè khi trường không hoạt động với

điều kiện bạn phải ở Mỹ trong thời gian đó. Chúng tôi sẽ thảo luận việc mua bảo hiểm cũng

như việc tìm kiếm các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ sau khi bạn đến trường. Thông tin đầy đủ
về việc gói bảo hiểm bạn sẽ cần phải mua bao gồm những gì và không bảo gồm những gì có

thể được tìm thấy trên trang web của IWU (http://www.eiiastudent.org/illinoiswes/).



Quá trình làm quen với một nền văn hóa mới, một tầng học vấn mới, con người, thức ăn, và

thói quen sống mới có thể rất khó khăn và nhiều lúc cho bạn cảm giác bị quá tải. Đây là

trường hợp của gần như tất cả sinh viên quốc tế, và kể cả một số sinh viên Mỹ. Có những

người ở trường sẽ luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn với bất kì khó khăn nào bạn gặp phải khi đối

diện với việc phải làm quen với lối sống mới ở Mỹ. 

Sẽ rất hữu ích nếu bạn luôn nhớ rằng ai cũng đã, đang, và sẽ trải qua việc một lúc nào đó

phải làm quen môi trường mới, không phải chỉ có những ai đến Mỹ, những ai bắt đầu đời

sống sinh viên, hay những ai phải rời quê hương của học mới phải làm thế. Thật ra, nhiều

người cảm thấy việc điều chỉnh văn hoá khi chuyển từ vùng này đến vùng kia trong cùng một

đất nước đã rất khó khăn. Có rât nhiều tài liệu về những dấu hiệu cũng như các giai đoạn

của sốc văn hoá. Những gì được viết ở đây chỉ là một tóm tắt thu nhập từ nhiều nguồn.

Chúng tôi hy vọng bạn cảm thấy nó có ích.

10. ĐIỀU CHỈNH VĂN HOÁ

Giai đoạn đầu tiên— Phấn chấn, thường gọi là “Tuần Trăng Mật”

Thường được miêu tả kèm với cảm giác hứng khở và mong mỏi, những người ở giai đoạn này

nhìn chung hạnh phúc với những sự đổi mới trong môi trường sống của họ và cảm thấy con

người cũng như những hoạt động xung quanh thú vị. Họ giống như những du khách đang

khám phá một vùng đất mới.

NHỮNG GIAI ĐOẠN CỦA SỐC VĂN HOÁ

Giai đoạn thứ hai—Thường được gọi là “Giai Đoạn Thù Địch”

Ở giai đoạn này, người ta thường trải nghiệm nhiều khó khăn trong những việc mà tưởng

chừng rất lặt vặt khi bạn còn ở nhà, ví dụ như là cách vận hành một cái máy giặt. Vào lúc này,

một người có thể cảm nhận được sự trắc trở trong giao tiếp cũng như có cảm giác mất gốc

hoặc quá mức chịu đựng. Giai đọan hai thỉnh thoảng được dánh dấu bằng việc thiếu niềm

tin ở người Mỹ, mất khẩu vị, ở trong phòng cả ngày, có cái nhìn khắc khe dành dho nền văn

hoá mới, và đánh giá quá cao nền văn hoá của riêng mình.

Giai đoạn thứ ba—Giai Đoạn Phục Hồi

Trong gian đoạn này, một người đã bắt đầu làm quen và dần cảm thấy thoải mái. Giai đoạn

này được đánh dấu bằng viết kết bạn, biết sử dụng ngôn ngữ tốt hơn, và có khả năng tìm

thấy niềm vui từ chính những bỡ ngỡ về văn hoá.

Giai đoạn tự giác—Phát Triển Song Văn Hóa (Biculturalism) 

Nhiều người ở trong giai đoạn này nói rằng họ cảm thấy như mình đang ở nhà dù đang ở Mỹ,

tuy vậy vẫn giữ được những nét riêng của văn hóa quê nhà. Một người có thể hiểu được

điều gì là quan trọng đối với người Mỹ dù không bảnthân không chia sẻ những giá trị đó. Khi

đó, một người có thể cảm thấy họ đánh giá nền văn hoá mới khách quan hơn và sẵn sàng

giúp đỡ những ai đang làm quen với văn hoá Mỹ.



Tìm ai đó nói tiếng mẹ đẻ của mình.

Ngủ đủ, ngủ nhiều.

Thể dục thể thao (nó thật sự sẽ có ích, dù chỉ là đi dạo!)

Nhìn việc điều chỉnh với văn hóa Mỹ như một trải nghiệm học tập và có thể từng bước

làm quen với các khía cạnh của nền văn hoá như đồ ăn, âm nhạc, ngôn ngữ nói, TV,

và ngôn ngữ cơ thể. 

Biết càng nhiều càng tốt vì điều đó giúp bạn ít cảm thấy bị đe dọa bởi những điều mới

Tâm sự với sinh viên đi trước vì họ đã có trải nghiệm tương tự
Thỉnh thoảng gọi về cho gia đình để có thêm sự động viên.

Giữ khiếu hài hước.

Tập trung vào những hoạt động mà bạn thích trong nền văn hóa mới.

Tìm một câu lạc bộ, một nhóm bạn hoặc một nhóm cùng đi nhà thờ mà bạn tìm thấy tiếng

nói chung

Có một vài điều mà bạn có thể làm để giúp bản thân vượt qua được những khó khắn liên

quan đến hoà nhập văn hoá. Sau đây là một số gợi ý.

BÍ KÍP ĐỂ VƯỢT QUA GIAI ĐOẠN ĐIỀU CHỈNH VỚI VĂN HÓA
MỚI

VIỆC TRẢI NGHIỆM VÀ VƯỢT QUA ĐƯỢC CÚ SỐC
VĂN HOÁ SẼ GIÚP ÍCH CHO BẠN SAU NÀY!

ẢNH: INTERNATIONAL STUDENT 
PRE-ORIENTATION, HÈ 2019



Chúng ta tốt hơn hết không nên khái quát hoá một nền văn hoá hay một đất nước, nhưng để
giúp các bạn hiểu người Mỹ tốt hơn, chúng tôi sau đây sẽ hướng dẫn những cách ứng xử, gía

trị, và cách giao tiếp thông thường mà một vài sinh viên quốc tế cảm thấy rất xa lạ và, như
các họ nói, rất “Mỹ”.

11. ĐỜI SỐNG MỸ

Nhìn từ bên ngoài, bạn sẽ thấy người Mỹ thường luôn vội vàng. Đối với người Mỹ, thời gian

rất quý báo và nên được quản lí tốt chứ không nên lãng phí. Với cách suy nghĩ này, bạn sẽ
được mong đợi tới đúng giờ, quản lí thời gian tốt và “vào việc” một cách nhanh chóng. Nhiều

nền văn hóa cho phép một khoảng thời gian “khởi động” trước khi vào việc- là thời gian

để các đối tác xây dựng lòng tin ở nhau trước khi bước vào đàm phán. Điều này dẫn đến

phải tổ chức nhiều cuộc họp trước khi vấn đề trọng tâm được thảo luận. Ở Mỹ không như
thể.

Nhịp Sống/Khái Niệm Thời Gian

“Làm” với “Tồn Tại”

Người Mỹ xây dựng cuộc sống của họ xung quanh những việc cần phải làm và luôn hướng

đến điều gì đó trong mọi hoàn cảnh. Khi người Mỹ tụ tập trong lúc giải lao, một mục tiêu nào

đó luôn được xác định. Họ hiếm khi tụ tập chỉ vì muốn ở gần người khác. Mặc dù vậy, chúng

tôi đã thấy nhiều sinh viên quốc tế và những người bạn Mỹ của học đã vượt qua sự khác biệt

này. Họ có thể tách biệt tính “sống theo mục đích” của người Mỹ với cảm giác được thư giãn

bên cạnh nhau. Bạn có thể thấy người Mỹ thường cảm thấy chán khi họ không làm điều gì có

ý nghĩa.

Chủ nghĩa cá nhân

Trong nhiều nền văn hóa, việc một cá nhân là ai không quan trọng bằng tập thể mà họ gắn

liền. Ở Mỹ thì không như vậy. Người Mỹ tin vào chủ nghĩa cá nhân – tin vào quyền được tự do

suy nghĩ và hành động, và sự tự chủ được nhìn nhận rất tích cực. Tuy nhiên, chủ nghĩa cá

nhân được dung hoà bằng tinh thần trách nhiệm trong việc xử lý hậu qủa.

Sự Riêng Tư Và Không Gian Riêng

Hầu hết người Mỹ đều muốn có một khoảng không gian riêng của riêng họ. Tốt nhất là không

nên dùng đồ của ai đó khi chưa hỏi xin.



Xây Dừng Tình Bạn

Sinh viên Mỹ nhìn chung đều thân thiện theo cách họ có thể tham gia vào một cuộc chuyện

trò trong lúc xếp hàng chờ tính tiền tại cửa hàng. Nhiều sinh viên rất cởi mở voứi ý tưởng xây

dựng một nhóm lớn bạn bè. Theo thời gian, họ có thể tập trung vào phát triển các mối quan

hệ thân thiết, nhưng sẽ vẫn duy trì giao du với nhóm lớn. Những tình bạn này thay đổi theo

thời gian, với một vài sẽ ngày càng sâu sắc hơn trong khi những tình bạn khác phai dần đi.

Ngôn ngữ/Tiếng lóng

Mỗi ngôn ngữ đều có những từ lóng. Với tiếng lóng của người Mỹ, có thể bạn phải mất chút

ít thời gian để hiểu được những từ dùng hàng ngày, thuật ngữ và thành ngữ. Một vài từ bạn

sẽ thấy được dùng rất thông dụng trong cộng đồng sinh viên và những từ khác là tên gọi vui

của một địa phương, cách suy nghĩa, hoặc nét văn hoá nào đó.  Bạn hoàn toàn có thể nhờ
những bạn người Mỹ giải thích nếu cần.



Giao Tiếp Trực Tiếp

Cũng liên quan đến chủ nghĩa cá nhân là thói quen giao tiếp trực tiếp, hay nói thẳng. Trong

nhiều nền văn hoá, ý tưởng thường được hàm ý nhiều hơn là thể hiện, hoặc đươc gợi ý

nhiều hơn là nói thẳng ra. Người Mỹ xem giao tiếp trực tiếp rất tích cực và thể hiện được

sự thành thật nhiều hơn là cách ngụ ý hoặc gián tiếp. 

Giải Quyết Vấn Đề
Nhiều nền văn mặc định một số vấn đề không giải quyết được và chấp nhận sự việc như
cách chúng đáng phải xảy ra, như đó là số mệnh. Tuy nhiên người Mỹ nhìn chung không tin

là một vấn đề không có cách giải quyết nào; họ tin vào khả năng tự quyết, tức là một người

có thể kiểm soát cuộc sống của mình. Điều này có thể mất chút ít thời gian để bạn làm

quen. Bạn sẽ thấy là người Mỹ, thay vì chấp nhận mọi thứ đến với cuộc sống họ như cách

chúng nên diễn ra, luôn cố gắng kiểm soát tình hình. Trong nhiều nền văn hoá, những tập tục

truyền thống đóng vai trog là kim chỉ nam cho tương lai; đối với người Mỹ, kim chỉ nam cho

tương lai là những nguyện vọng cá nhân hay những mục tiêu họ muốn đạt được.

Chủ Nghĩa Thực Tế
Người Mỹ thường coi trọng những ý tưởng mà có thể liên kết lý thuyết với thực tế. Bạn sẽ
thường nghe sinh viên hỏi một cách tức giận “Điều này có thể giúp tôi thế nào trong cuộc

sống thật cơ chứ?” Ngược lại, nhiều sinh viên quốc tê sẵn lòng chấp nhận mọi thứ thầy cô

nói như thể chúng là sự thật, và tin rằng chỉ có một câu trả lời duy nhất cho một câu hỏi và

câu trả lời là những gì thầy cô cung cấp.



Chủ Nghĩa Vật Chất/Tâm Lí Tiêu Dùng

Nhiều người mới đến Mỹ thường thấy sốc bởi số lượng đồ đạc người Mỹ có. Ở Mỹ, việc sở
hữu đồ đạc là thành quả đương nhiên của sự chăm chỉ làm việc và đánh dấu sự thành công.

Có thể bạn sẽ cần thời gian để làm quen với điều này.

Mua Sắm

Bạn có thể dễ dàng bị cuốn theo chủ nghĩa vật chất của người Mỹ, vì vậy hãy nên cẩn thận

trong chi tiêu của mình, đặc biệt trong những tháng đầu đến trường. Một điểm khác biệt

quan trọng trong việc mua sắm ở Mỹ so với những nơi khác là giá cả trong cửa hàng ở Mỹ
được định sẵn, nghĩa là người bán sẽ không chấp nhận việc mặc cả. Ngoài ra, thuế sẽ được

cộng vào giá sản phầm tại quầy tính tiền: ví dụ như giá trên mác là 1 đô, thì giá thực tê bạn

phải trả sẽ nhiều hơn. Thuế bán hàng có nhiều mức khác nhau tuỳ nơi bạn mua sắm. Ví dụ,

thuế ở Chicago cao hơn thuế ở Bloomington-Normal. Tương tự, mức thuế áp dụng lên đồ ăn

cũng khác với mức thuế áp lên các hàng tiêu dùng khác. Cuối cùng, hầu hết cửa hàng

thường vận hành theo cách tự phục vụ, nghĩa là bạn phải tự lấy những đồ mình muốn mua.

Khi mua một món gì đó, bạn nên giữ lại hoá đơn để đổi trả sau này nếu phát hiện hàng bị hư
hỏng hoặc vì lý do khác.

ẢNH: SỰ KIỆN GIAO LƯU FRIENDSHIP FAMILY ICE-CREAM, 
MÙA THU 2018



Khi có lịch hẹn/Sự đúng giờ
Khi lên lớp, giáo viên yêu cầu bạn đến lớp vài phút trước khi đến giờ vào học. Không nên
tới trễ. Tại Mĩ, các cuộc hẹn, lịch làm việc, buổi họp mặt, lớp học, buổi biểu diễn,
chương trình, vv…vvv đều bắt đầu vào đúng thời gian đã được định. Đi muộn được
coi là không tôn trọng người mà bạn đã hẹn gặp. Trong trường hợp bạn có hẹn với y tá,
giáo sư, hoặc bất kì ai khác, bạn nên đến sớm trước 5 phút. Nếu bạn tới muộn hơn 5 phút,
bạn có trách nhiệm gọi điện cho người bạn lên lịch hẹn và giải thích lí do bạn bị muộn.
Việc thường xuyên tới muộn không được chào đón ở nơi làm việc, lớp học, hay bất kì nơi
nào khác.
 
Giữ thang máy
Cũng giống như khi bạn giữ cửa ra vào, phép lịch sự ở đây yêu cầu bạn giữ cửa thang
máy và xem có ai khác cũng đang đi lên hoặc xuống thang máy. Nếu bạn đứng gần bảng
điều khiển thang máy, bạn có thể hỏi người trên thang máy họ đi đến tầng nào và giúp
họ bấm nút.
 

Chào hỏi và Trò chuyện
Người Mĩ chào nhau bằng một nụ cười, cái gật đầu, hoặc “Hi, how are you?” Đây chỉ đơn
giản là cách dài dòng để nói “xin chào,” không phải là cách để hỏi về tình trạng sức khỏe
hay tinh thần của người khác. Cách trả lời thông thường nhất là “Fine, how are you?”
Theo tác phong của người Mĩ, những câu hỏi và cuộc trò chuyện liên quan đến điểm số,
thu nhập cá nhân, tôn giáo, chính trị, xu hướng giới tính, bản sắc giới được coi là chuyện
cá nhân và thường chỉ được trao đổi giữa những người bạn thân thiết.
 

Phong tục Ăn Uống và Phép Lịch Sự
Thông thường, người Mĩ ăn một cách yên lặng và không mở miệng
khi nhai. Ợ hơi được cho là bất lịch sự chứ không phải lời khen dành cho người đầu
bếp. Người Mĩ thích ăn đồ ngọt và khẩu phần ăn ở đây rất lớn so với khẩu phần ở
nhiều nơi khác trên thế giới. Người Mĩ thuwongf có cách chào đón khách thoải mái
hơn là sang trọng.

12. TÁC PHONG LỊCH
SỰ THÔNG THƯỜNG Ở MĨ

Hầu hết các học
sinh quốc tế đều tìm cách để thích nghi với

 những tác phong lịch sự thông thường
ở Mĩ. Dưới đây là danh sách các phép lịch sự phổ biến để giúp bạn bắt đầu.



Trong khi người Mĩ giao tiếp xung quanh đồ ăn, điểm tập trung là đồ ăn. Người Mĩ thướng
không dành quá 20 phút cho một bữa ăn. Đa số người Mĩ ăn ba bữa một ngày. Ngũ cốc
nguội với sữa là món ăn thông thường cho bữa sáng cũng như bánh mì, hoa quả, sữa
chua, và trứng. Người Mĩ thường ăn một bữa trưa nhẹ gọi và ăn "on-the-go." Bữa trưa có
thể bao gồm súp, bánh mì, hoặc sa-lát. Bữa trưa thường được ăn từ 12 đến 2h chiều. Bữa
tối là bữa lớn nhất của ngày và thường được ăn từ 5h rưỡi đến 7h tối. Bữa tối thường được
gọi là "Supper" hoặc "dinner" và bao gồm thị hoặc cá, rau, mì Ý hoặc pizza. 
Khi ăn tại nhà hàng, mỗi người thường gọi một món riêng và tự trả cho bữa ăn của mình.
Khách hàng thường để lại tip trị giá bằng 20% của trị giá bữa ăn cho người phục vụ. Người
phục vụ ở đây thường được trả rất ít lương và họ dựa vào tiền tip của khách hàng.

ẢNH: HỌC SINH QUỐC TẾ TIỀN ĐỊNH
HƯỚNG SINH, HÈ 2018



Cuốc sống ở Kí túc xá
Học sinh được yêu cầu sống trong kí túc xá đến hết năm thứ ba (junior year), trừ khi bạn
chọn chuyển tới nhà của hội nam hoặc nữ sinh vào năm thứ hai. Kí túc xá ở đây có cách
hoạt động và kích cỡ khác nhau. Có 3 tòa dành cho học sinh năm nhất: Ferguson,
Munsell, và Gulick. Bạn có thể làm quen với bạn mới bất cứ nơi nào bạn chọn. Tất cả kí túc
xá đều có dịch vụ cơ bản như nhau. Kí túc xá của chúng tôi có cả nam và nữ ở chung một
tòa nhà nhưng khác tầng. Bạn sẽ làm quen rất nhanh với những người ở cùng tầng của
bạn. Mỗi tầng có một trợ lí Resident Assistant (RA). Những Trợ lí tầng ở đây để giúp
đỡ bạn. Kí túc xá được bảo vệ bởi hệ thống cửa khóa 24 trên 7 mỗi ngày. Bạn có thể dùng
thẻ học sinh ID của mình để quẹt thẻ vào tòa nhà. Bạn sẽ nhận được chìa khóa cho phòng
của mình..

13. SỐNG Ở IWU

Phòng tắm công cộng
Mỗi tầng trong kí túc xá có 1 hoặc 2 nhà tắm công cộng. Trong đó có các buồng vệ sinh và
buồng tắm cá nhân. Nhà tắm không có khu tắm chung. Bạn phải đi dép trong nhà vệ sinh
để giảm thiểu các bệnh lây nhiễm qua bàn chân. Không nên ngồi xổm trên bồn cầu vì sẽ
làm hỏng cơ sở vật chất. Những người quen ngồi xổm nên làm quen với cách ngồi trên
bồn cầu được dùng ở Mĩ.  
Hai điểm liên quan đến tác phong lịch sự trong nhà vệ sinh:
(1) Xả nước bồn cầu sau mỗi lần dùng; (2) Nam giới nên nâng bệ bồn cầu lên trước khi đi
tiểu và đẩy bệ bồn cầu xuống khi sử dụng xong. 

Phương tiện giặt là
Bạn chịu trách nhiệm cho việc giặt là quần áo của mình. Mỗi kí túc xá có trang bị máy giặt
và máy sấy không mất phí. Bạn có thể mua bột giặt khi mua sắm trong lúc tổ chức Tiền
Định Hướng Sinh.

Quy tắc ứng xử tại IWU
Mỗi kí túc xá đều có quy tắc ứng xử được đặt ra một cách bài bản và được giải thích bởi
nhaanh viên kí túc xá. Bạn cũng có thể tìm thấy những quy tắc này trong sổ tay học sinh
IWU trong Định hướng sinh Trở thành Titan. Tại Mĩ, chỉ có người 21 tuổi trở lên mới được
phép tàng trữ và sử dụng đồ uống có cồn. Đồ uống có cồn không được phép để trong kí
túc xá năm nhất. Mỗi tầng ở kí túc xá năm nhất đều có bếp dành cho học sinh/sinh viên.





Làm quen với bạn cùng phòng.
Trường khi năm học bắt đầu, hãy dành thời gian với bạn cùng phòng để tìm hiểu và quên
quán, bạn bè, và gia đình của bạn mình. Một chút hiểu biết về bạn cùng phòng sẽ giúp
cho bạn hiểu thêm về tính cách của họ và mong là sẽ giúp bạn có một trải nhiệm chung
sống tốt đẹp. Bạn và bạn cùng phòng không phải trở thành những người bạn thân thiết
nhất, nhưng hãy thể hiện sự tôn trọng tối thiểu vì các bạn cùng phải chia sẻ một không
gian sống trong kí túc xá trong cả năm đầu.

Đưa ra những ranh giới rõ ràng.
Khi chung sống, bạn nên bàn bạc vể những chủ đề như khung giờ yên lặng (dành cho giờ
ngủ hoặc giờ học), đưa khách về phòng, mức độ sạch sẽ của bạn, mượn quần áo, vv...vv...
Khác biệt trong thói quen sống cũng như  sở thích là điều đương nhiên. Quan trọng là các
bạn cùng nhau bàn bạc và nhường nhịn nhau trong việc xử lí những khác biện đó. Hãy
nhớ rằng, bạn cùng phòng của bạn cũng không quen với việc chia sẻ một không gian
sống với người khác - giống hệt như bạn!

Học cách giao tiếp.
Hãy giao tiếp suy nghĩ của bạn một cách tõ ràng VÀ lắng nghe suy nghĩ của người khác.
Nói chuyện trực tiếp với bạn cùng phòng luôn là cách ứng xử tốt nhất! Tìm đến bạn cùng
phòng để trò chuyện riêng và có thể nói rõ những điều đang khiến bạn khó chịu và buồn
bực. 

Tìm cách giải quyết mâu thuẫn khác.
Dù cho  nhắn tin hoặc email bạn cùng phòng không phải là giải pháp tối ưu nhất, cách
này giúp bạn có thể viết ra những suy nghĩ của mình và chỉnh sửa trước khi gửi đi. Với
những người thường xuyên lo lắng khi có mâu thuẫn, đây có thể là một cách giải quyết
hay. Nếu bạn và bạn cùng phòng không tìm ra cách để dung hòa mâu thuẫn, RA của bạn
có thể giúp bạn! Họ được huấn luyện để giải quyết những vấn đề liên quan đến chung
sống trong kí túc xá và có thể giúp bạn tìm ra giải pháp thích hợp.

14. CHUNG SỐNG CÙNG
VỚI BẠN CÙNG PHÒNG 



Kết bạn với những người khác.
Việc tìm những người bạn khác trong trường là một yếu tốt thất yếu tạo nên trải nhiệm
đại học tươi đẹp. Để mở rộng các mối quan hệ trong trường, bạn có thể tham gia vào các
hội học sinh, tìm việc trong trường, tham gia vào các câu lạc bộ/tổ chức, và tham dự
chương trình của trường. Đừng quá lo lắng, hãy mềm dẻo và chấp nhận những người
xung quanh bạn vì chính con người của họ, học cách quên đi những điều nhỏ nhặt. Hãy
nghĩ đến những điểm tốt khi có bạn cùng phòng. Cho dù các bạn hoàn toàn trái người
nhau, điểm mạnh cũng như điểm yếu của các bạn có thể bù đắp cho nhau. Biết đâu bạn
lại tìm thấy bạn cả đời của mình! 



15. MỘT SỐ CHỦ ĐỀ KHÁC
Cuộc sống hội học sinh (Greek life)
“Greek life” nói về hội học sinh nam và nữ trong trường. Khoảng 1/5 học sinh IWU tham
gia vào các hội học sinh. Để gia nhập, bạn sẽ trả một phí, và học sinh sau khi tham gia
một trong số các nhóm học sinh sẽ dành một phần thời gian ở IWU để sống trong nhà
dành cho hội học sinh đó. 

Mỗi quan hệ dồng tính/lưỡng tính/ LGBTQ+
Tại IWU, nhân viên và giáo sư chào đón các học sinh LGBTQ+. Một kí túc xá trong trường
có một tầng dành riêng cho các học sinh LGBTQ+ và những người đồng minh muốn sống
trong một môi trường tích cực và chào đón. Ở nhiều nước, người đồng tính hay lưỡng tính
vẫn chịu sự phân biệt và chịu nhiều cái nhìn tiêu cực, nên nhìn thấy các cặp đôi nam-nam
hay nữ-nữ có thể còn mới với bạn. Nước Mĩ đưa ra nhiều biện pháp bảo vệ quyền của
người LGBTQ+ theo pháp luât. IWU ghi nhận, chào đón, và ủng hộ học sinh của tất cả giới
tính và xu hướng tình dục. Có rất nhiều nguồn thông tin và sự trợ giúp cho học sinh nếu
cần. 

Về cách ăn mặc
Trong trường, học sinh ăn mặc khá bình thường. Vào thời tiết nóng ấm, đàn ông thường
mặc quần bò hoặc quần kaki ngắn với áo phông hoặc áo polo. Phụ nự thường mặc quần
short hoặc váy với áo ngắn tay. Vào thời tiết lạnh, học sinh thường mặc quần dài, quần
leggings, với áo dài tay và mặc nhiều lớp để giữ ấm.wear  Bạn có thể mặc bất cứ thứ gì
khiến bạn thoải mái, và nếu bạn muốn, bạn có thể mặc trang phục truyền thống từ quê
nhà. Hầu hết các học sinh không mặc như vậy thường xuyên, nhưng bạn có thể mặc để
mừng một ngày lễ đặc biệt ở quê hương. Mọi người có thể hỏi về trang phục của bạn và
đó là một dịp hoàn hảo để giới thiệu cho mọi người về văn hóa của bạn.



Dành thời gian ở đâu dó khác trong trường
Hãy tìm nơi hoàn hảo, thích hợp nhất cho thói quen học tập của bạn. Đây có thể không
phải là phòng của bạn. Hãy dành chút thời gian yên lặng ở trong Evelyn Chapel. Nơi này
mở cửa dành cho tất cả mọi người với tôn giáo khác nhau và là một nơi tốt để dành thời
gian suy nghĩ.  

Việc giữ vệ sinh sạch sẽ, gọn gàng
Hầu hết người Mĩ đề cao vệ sinh cá nhân. Họ tắm ít nhất một lần một ngày, thường là vào
buổi sáng, có những ngày hơn một lần nếu họ  toát nhiều mồ hôi hoặc chơi thể thao hoặc
đó là một ngày nóng. Bạn nên giữ vệ sinh cá nhân, giữ cho đầu tóc sạch sẽ, mặc quần áo
sạch, và đánh răng hàng ngày. Đồ rác thường xuyên, giặt quần áo thường xuyên. Hầu hết
người Mĩ giật đồ sau khi đã mặc. Nếu bạn có tủ lạnh trong phòng, hãy giữ nó cho sạch.

PHOTO: ILLINOIS WESLEYAN UNIVERSITY NGÀY HỘI CÁC CÂU
LẠC BỘ, MÙA THU 2019

Giữ  gìn và rèn luyện sức khỏe
Học sinh IWU có thể tới Shirk Center, cơ sở thể dục thể thao của IWU. Chúng tôi khuyên
bạn tới đây vào đầu năm khi các học sinh khác cũng đang khám phá trường IWU và rủ
thêm những người bạn mới cùng đi. 



Bóng đá tối thứ sáu
Một trong những truyền thống của học sinh quốc tế tại IWU là Bóng đá tối thứ sáu. Học
sinh quốc tế có một khoảng thời gian nhất định mỗi tối thứ sáu để có thể đá bóng trong
nhà thể chất Shirk Center. Bất kể học sinh đến từ đâu - quốc tế hay Mĩ, nữ hay nam- đều
có thể tham gia. Trong vài năm qua, những buổi giao lưu bóng đá đã mở rộng và thêm
buổi tối thứ Tư. Vào các mùa bóng đá quốc tế, bạn sẽ bắt gặp các nhóm học sinh lớn xem
bóng đá trên TV khắp trường.

Thể thao cấp trường
IWU tài trợ các môn thể thao mà sinh viên muốn thi đấu với các sinh viên khác trong
khuôn khổ trường đại học (Intramural sports). Thông thường, một nhóm sinh viên quen
biết qua kí túc xá sẽ thành lập một nhóm và thi đấu với các nhóm khác trong trường. Có
một số cơ hội để chơi những môn thể thao như

Bóng mềm*  Khúc quân cầu trên sàn*  Bóng rổ *  Cầu lông*  Bóng chuyền*  Bóng đá

Các môn thể thao thi đấu giữa các trường đại học
Intervarsity (or intercollegiate) sports là những hoạt động thi đấu diễn ra giữa các trường
đại học khác nhau và có những quy định chặt chẽ hơn. Bất cứ ai muốn tham gia vào các
đội tuyển thi đấu đều có thể nói chuyện với Văn phòng Thể dục thể thao (Althletic Office)
hoặc huấn luyện viên để biết thêm chi tiết.



Không nên để hộ chiếu hoặc I-20 hết hạn. Tìm ngày hết hạn được ghi trên tờ I-20
hoặc DS-2019. Nếu bạn không thể hoàn thành khóa học trước ngày giấy tờ của bạn
hết hạn, bạn phải liên lạc với Văn Phòng Học sinh Quốc Tế (International Office) để
kéo dài thời hạn. Liên lạc với đại sứ quán ở nước nhà để tìm hiểu thêm thông tin về
gia hạn thời hạn của hộ chiếu.
Đăng kí một học kì toàn phần. Bạn nên đăng kí bốn tín chỉ vào mỗi kì thu và xuân.
Không làm việc nếu chưa được cho phép. Làm việc ngoài truờng là vi phạm điều
khoản visa trừ một số trường hợp với đồng ý từ Văn phòng Quốc tế.Không làm việc
hơn 20 giờ/tuần vào kì thu hoặc kì. Bạn có thể làm việc đến 40 giờ/tuần vào kì nghỉ
hoặc khi trường không hoạt động.
Thông báo cho Văn Phòng Quốc Tế nếu bạn đổi địa chỉ. Làm điều này trong vòng 10
ngày mà bạn rời nhà, vì nó phải được báo với Bộ An Ninh Quốc Gia Mĩ.

Việc bạn tuân thủ theo những quy định được đề ra trong trạng thái không nhập cư
tại Mĩ visa F-1 hoặc J-1 là rất quan trọng. Dưới đây là một danh sách những điều nên
làm để giúp bạn giữ visa của mình. 

16. NHỮNG ĐIỂM MẤU CHỐT ĐỂ
GIỮ TRẠNG THÁI KHÔNG NHẬP

CƯ TẠI MĨ 



Số bảo an xã hội
Để làm việc trong Mĩ, bạn phải có số bảo an xã hội. Bạn có thể đăng kí để nhận số bảo an
xã hội sau khi đã ở Mĩ 10 ngày và nhận được lời mời làm việc. Văn phòng International
Office sẽ giúp bạn hoàn thành bước này. Bạn phải giữ bảo mật cho số bảo an xã hội của
mình. 

Đây chính là giấy tờ nhận dạng của bạn. Có nhiều người sẽ muốn lừa bạn để có được số
Bảo An Xã Hội để làm lợi (gọi là ăn cắp nhân dạng), cho nên bạn bắt buộc phải giữ nó an
toàn. Số bảo an xã hội của bạn sẽ giữ nguyên trong suốt cuộc đời: đừng bao giờ nộp đơn
xin lần thứ hai.

Cả học sinh F-1 và J-1 đều có thể làm việc ở Mĩ với một số quy định cần lưu ý. Học sinh F-1
có thể được thuê trong trường tới, nhưng không vượt quá, 20 giờ một tuần. Bạn có thể
được mời làm việc trong trường (gọi là work-study) thuộc một phần học bổng của bạn,
tương đương với 10 tiếng một tuần. Học sinh mới nên chỉ làm 10 tiếng một tuần để cho
bạn thời gian làm quen với những yêu cầu của việc học, cuộc sống đại học, và văn hóa tại
đây..

Vào kì nghỉ đông, xuân, và nghỉ hè, học sinh có thể làm việc trong trường tới, nhưng không
vượt quá, 40 tiếng một tuần.

17. VIỆC LÀM

TÌM VIỆC LÀM TRONG TRƯỜNG

Truy cập trang  myiwu và trang web Hỗ Trợ Tài Chính IWU (www.iwu.edu/finaid) để
tìm nơi có việc làm dành cho học sinh.

Làm theo chỉ dẫn để nộp đơn xin việc.
Bạn có thể được nhận việc qua email hoặc số điện thoại. Khi nộp đơn xin việc, hãy hỏi
xem bạn có thể liên lạc lại với họ sau bao lâu. Nhớ để lại email và số điện thoại để họ có
thể liên lạc với bạn.

Nếu bạn được nhận, bạn chỉ có thể bắt đầu làm SAU KHI xin thẻ Bảo an Xã hội. Văn
phòng Học sinh quốc tế sẽ giúp bạn.

Tập Huấn Thực Tế Theo Chương Trình Học (CPT)
Curricular practical training (CPT) là vị trí làm (có lương hoặc không có lương) ngoài trường
mà trực tiếp liên quan đến ngành học của bạn và là một phần của chương trình học. Bạn
bắt buộc phải được nhận vào chương trình học ít nhất một năm để đủ điều kiện làm CPT.
Tham gia CPT cần phải có sự đồng ý của văn phòng Quốc Tế. Việc phê chuẩn làm việc là
tùy thuộc vào từng công việc, vì vậy, bạn bắt buộc phải có một lời mời đặc biệt để làm việc,
cho phép bạn được yêu cầu sự phê chuẩn.



Tập Huấn Thực Tế Tự Chọn (OPT)
Optional practical training (OPT) là vị trí làm (có lương hoặc không có lương) ngoài trường
mà trực tiếp liên quan đến ngành học của bạn, có thể xảy ra trong thời gian hoặc sau khi
bạn đã hoàn thành việc học, và công việc ấy phải phù hợp với trình độ của bạn. OPT có
thể lên đến 20 giờ/tuần khi các lớp học đang diễn ra, toàn phần hoặc bán thời gian trong
kì nghỉ hè và sau khi bạn đã hoàn thành hết việc học cho chứng chỉ của mình. Thời gian
làm OPT không thể quá 12 tháng.OPT dành  cho học sinh đang học một chưng trình cấp
chứng chỉ trong vòng một năm hoặc hơn ở trường. Việc phê chuẩn không liên quan đến
người cung cấp việc làm, vậy nên bạn không cần phải có lời mời làm việc trước khi được
cho phép. Tuy nhiên, việc tham gia vào OTP cần sự đồng ý của Văn Phòng Quốc Tế và
chính phủ Mĩ. Nhận được sự đồng ý của chính phủ Mĩ có thể mất tới 3 tháng, vậy nên bạn
hãy gặp Văn Phòng Quốc Tế vào đầu kì học cuối.

LÀM VIỆC BÊN NGOÀI TRƯỜNG, CÓ LƯƠNG HAY KHÔNG LƯƠNG, MÀ KHÔNG CÓ GIẤY

TỜ CHO PHÉP, LÀ VI PHẠM ĐIỀU KHOẢN VISA HỌC SINH CỦA BẠN!

Thuế Thu Nhập
Thu nhập của bạn ở Mĩ sẽ bị đánh thuế. Một phần của thuế sẽ được lấy ra từ lương của
bạn; tuy nhiên, tất cả học sinh làm việc có lương đều phải điền đơn thuế thu nhập vào
hoặc trước ngày 15 tháng 4 mỗi năm. Văn Phòng Quốc Tế sẽ mở lớp hướng dẫn điền
chúng vào mỗi kì xuân. Bạn cần phải dự một trong số những lớp này để điền đầy đủ các
giấy tờ cần thiết.



18. CÁC VẤN ĐỀ PHÁP LUẬT
Luật Mĩ, Bang và Địa Phương
Cả khi bạn có hay không có ở trường, bạn bắt buộc phải tuân thủ luật pháp của Mĩ, bang
Illinois và cộng đồng Bloomington-Normal. Bạn không phải sợ cảnh sát khu vực, mục tiêu
của họ là “phục vụ và bảo vệ”. Dù họ ở đây để thực hành luật pháp, nhiệm vụ chung của
họ là bảo vệ sự an toàn của người dân. Khi đối diện với cảnh sát khu vực, đừng nói dối họ.
Nói dối cảnh sát là phạm pháp, được gọi là chống đối công lí. Nó có thể xảy ra với bạn ở
sai chỗ, sai thời điểm, nhưng bạn sẽ gặp phải rắc rối lớn nếu bạn nói dối về tên tuổi, hoặc
những vấn đề khác. Bất kì sự liên quan nào tới cảnh sát phải được báo với Văn Phòng
Quốc Tế vì một số những vi phạm sẽ bị báo lại với chính phủ Mĩ.

Chất Gây Nghiện Bất Hợp Pháp
Chúng tôi không thể đưa ra cả danh sách tất cả những chất bất hợp pháp ở Mĩ, thế nhưng
bạn nên biết việc sở hữu chất gây nghiện bất hợp pháp là tội ác nghiêm trọng ở Mĩ. Nếu
bạn bị bắt và buộc tội, bạn sẽ phải chịu án tù hoặc ngay lập tức bị trục xuất.

Lái Xe
Thông thường, bạn phải đủ 16 tuổi trở lên để lái xe ở Mĩ miễn là bạn có bằng lái xe có
hiệu lực ở Mĩ. Nhiều học sinh quốc tế có mong muốn học lái xe và lấy bằng ở Mĩ có thể
tìm để Văn Phòng Học sinh quốc tế để tìm hiểu thêm.



19. ĐI LẠI DU LỊCH
Khi bạn di chuyển trong cộng đồng, nước Mĩ, hay thế giới, bạn đều cần mang theo giấy

tờ tùy thân phòng trường hợp bị hỏi bởi cơ quan chính phủ.

Thẻ ID của bang
Chúng tôi khuyên mỗi học sinh làm một thẻ ID của bang Illinois. Nếu bạn có thẻ ID của
bang, bạn sẽ không phải mang theo hộ chiếu gốc của bạn; thẻ ID được chấp nhận ở nhiều
nơi và có thể dùng để mua sắm, mua vé tàu, vv...

Du lịch trong và ngoài nước
Trong cộng đồng Bloomington-Normal, bạn không cần mang theo giấy tờ gì khác ngoài
thẻ học sinh IWU và thẻ ID bang. Hãy giữ giấy tờ như hộ chiếu của bạn ở một nơi an toàn
trong phòng.

DU LỊCH NGOÀI ILLINOIS VÀ NƯỚC MĨ

BẠn luôn phải mang theo giấy tờ tùy thân bản gốc khi bạn đi du lịch bên ngoài Illinois
hoặc du lịch quốc tế. Giữ bản copy của hộ chiếu, visa, I-20 và I-94 ở trong phòng của bạn,
phòng khi bản gốc của bạn bị rơi hay mất. GIỮ TẤT CẢ PHIÊN BẢN CỦA I-20, kể cả khi
bạn được phát một bản mới. Bạn sẽ cần tất cả những giấy tờ đó trong tương lai.
Canada or Mexico
Nếu bạn đang lên kế hoạch đi du lịch ở Canada, bạn có thể phải xin visa riêng. Hãy hỏi
văn phòng Học sinh quốc tế để biết thêm chi tiết. Hơn nữa, hãy nhớ việc xin visa có thể
mất tới 3 tuần. Hiện tại, Mexico không yêu cầu học sinh visa F-1 phải có visa riêng để đến
thăm nước Mexico.  



Ở trường trong kì nghỉ
Chúng tôi khuyên bạn tìm nơi ở khác ngoài trường học trong kì nghỉ Đông. Cho dù kí túc
xá học sinh vẫn mở, trường không mở dịch vụ đồ ăn cho học sinh trong thời gian này. Bạn
có thể đi gặp bạn bè, người thân ở Mĩ trong khoảng thời gian này. Bạn cũng nên suy nghĩ
làm thế nào để có được một kì nghỉ năng suất nhất tại Mĩ vào mùa nghỉ dông 2020. 
Tuy nhiên, nếu bạn chọn ở lại trong trường, bạn có thể chọn Nhà Giáng Sinh Quốc Tế
(Christmas International House). Christmas International House là một tổ chức tình
nguyện đến từ khắp nước Mĩ. Các gia đình tình nguyện nhận học sinh quốc tế vào gia
đình và cộng đồng của họ miễn phí. Nhiều học sinh IWU đã tham gia và thích trải nhiệm
của họ. Cho dù không có cam kết là học sinh sẽ tìm được một gia đình trong thời gian nghỉ,
đây là một cơ hội tốt cho học sinh mới muốn tìm hiểu cuộc sống ở Mĩ. Sẽ có thêm thông
tin về tổ chức này trong Định hướng sinh Quốc tế.

ẢNH: ILLINOIS WESLEYAN UNIVERSITY, PRESSER HALL



Mối quan hệ với nước nhà1.
Dưới luật Mĩ, tất cả những người nộp đơn cho visa không nhập cư, kể cả học sinh, đều
được xem như định nhập cư cho tới khi họ có thể thuyết phục được người xét hồ sơ rằng
họ không phải. Vì thế, bạn bắt buộc phải cho thấy được lí do bạn muốn trở về nước nhà
nhiều hơn muốn ở lại Mĩ. Mối quan hệ với nước nhà là những thứ gắn liền bạn với quê
hương, với nơi ở: ví dụ việc làm, gia đình, tài chính, những lợi ích tài chính bạn sẽ hưởng,
những món đầu tư. Nếu bạn là học sinh đại học, người phỏng vấn bạn sẽ hỏi về những
mục đích hoặc cơ hội cho việc làm trong tương lai, gia đình hoặc những mối quan hệ khác,
mong muốn trong học tập, điểm, kế hoạch tương lai, và cơ hội làm việc ở quê
hương.Trường hợp của mỗi người mỗi khác, và tất nhiên, không có một sự giải thích kì
diệu nào hoặc một văn bản, chứng chỉ, lá thư nào có thể đảm bảo cho bạn được cấp
visa.Nếu bạn đã đăng kí cho Xổ Số Thẻ Xanh Mĩ, bạn sẽ bị hỏi nếu bạn có ý định nhập cư.
Câu trả lời đơn giản sẽ là bạn đã đăng kí để được bốc may mắn chứ bạn không có ý định
rõ ràng. Nếu bạn ở lại lâu hơn được cho phép ở Mĩ, sẵn sàng để giải thích chuyện gì đã
xảy ra, với giấy tờ là bằng chứng nếu có.

2. Tiếng Anh
Việc phỏng vấn sẽ được hỏi bằng tiếng Anh chứ không phải tiếng mẹ đẻ của bạn. Một gợi
ý là luyện tập nói chuyện với một người bản xứ trước buổi phỏng vấn, nhưng đừng chuẩn
bị trước cả một diễn thuyết dài.

3. Nói cho bản thân
Đừng mang bố mẹ hoặc thành viên trong gia đình bạn đến buổi phỏng vấn, người phỏng
vấn muốn hỏi bạn chứ không phải gia đình bạn. Một ấn tượng xấu sẽ là bạn không chuẩn
bị để nói cho bản thân. Nếu bạn là trẻ vị thành niên và cần có gia đình bên cạnh trong
trường hợp những câu hỏi về quỹ đi học cho bạn được hỏi, họ có thể đợi trong phòng chờ.

4. Hiểu rõ về ngành học và sự phù hợi với kế hoạch làm việc tương lai
Nếu bạn không thể nói được lí do bạn sẽ học một chương trình nhất định ở Mĩ, bạn sẽ
không thể thuyết phục được người phỏng vấn rằng bạn muốn tới học thay vì tới định cư.
Bạn nên giải thích được việc học của bạn liên quan thế nào tới kế hoạch làm việc tương lai
của bạn khi trở về.

PHỤ LỤC I:
ĐĂNG KÍ VISA KHÔNG NHẬP CƯ (F-1

HOẶC J-1)



5. Những giấy tờ bổ sung
Nhân viên lãnh sự quán sẽ hiểu ngay bạn đang trình giấy tờ gì và nội dung của giấy tờ
đó. Bạn sẽ có 2-3 phút phỏng vấn nếu bạn may mắn.
6. Không phải tất cả các nước đều công bằng 
Những người nộp đơn từ các nước đang gặp vấn đều tài chính hoặc các nước mà nhiều
học sinh đã ở lại Mĩ dưới tư cách là người định cư thường gặp nhiều khó khăn hơn để nhận
visa. Họ cũng sẽ dễ bị hỏi về cơ hội việc làm ở nước nhà sau khi họ hoàn thành việc học ở
Mỹ hoặc là chứng minh thêm rằng họ có đủ tiền để trả cho đại học Mỹ.
7. Làm việc
Mục đích chình của bạn khi tới Mĩ là học, không phải làm việc trước hoặc sau khi tốt
nghiệp. Nhiều học sinh làm việc ngoài trường trong lúc học và bạn phải nêu rõ rằng bạn
sẽ trở về sau khi hết chương trình học.
8. Những người phụ thuộc ở nhà
Nếu chồng hoặc con bạn đều ở lại trong nước, hãy sẵn sàng để giải thích học sẽ hỗ trợ
bản thân như thế nào trong sự vắng mặt của bạn. Điều này có thể vô cùng khó khăn nếu
bạn là người cung cấp nguồn thu chính của gia đình. Nếu người phỏng vấn có ấn tượng là
gia đình của bạn cần bạn gửi tiền từ Mĩ về để nuôi bản thân, visa học sinh của bạn chắc
chắn sẽ bị từ chối. Nếu gia đình của bạn có ý định đến Mĩ với bạn sau đó, họ nên đăng kí
cùng thời điểm bạn đăng kí visa của bạn. 
9. Giữ một thái độ tốt
Đừng cãi nhau với người phỏng vấn của bạn. Nếu bạn bị từ chối, hỏi họ xem bạn có thể
mang giấy tờ gì đến để lật ngược lại quyeetsw định, và hỏi họ xem lí do gì bạn đã bị từ
chối (được viết ra giấy).

 

Danh sách này được lập ra bởi Gerald A. Wunsch, Esq., 1997, một cực tư vấn Mĩ ở Văn

Phòng Mexico, Suriname, và Hà Lan;  và Martha Wailes của Đại Học Indiana với sự đóng

góp của Văn Phòng Chính Phủ Mĩ.
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