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yesyoucan.mnscu.edu lai của bạn



“Bạn đặt ra mục tiêu và 
cố gắng đạt mục tiêu đó.”
                    -Afifa

Bạn có thể học các kien thuc mới, kiếm được nhiều 
tiền hơn và tìm được một công việc bạn yêu thích. 
Bạn có thể làm cho gia đình mình tự hào và cảm 
thấy hãnh diện về bản thân. Bạn có thể có tất cả 
những điều này và nhiều điều khác nữa bằng cách  
dung kien thuc đại học vào tương lai của mình. 

Có nhiều người và nhiều nguồn trợ giúp sẵn sàng 
giúp đỡ bạn trong bất kỳ việc gì, từ việc trang trải 
chi phí đại học cho tới lựa chọn trường đại học phù 
hợp với bạn. 

Hãy tim hieu về vấn đề đại học ngay hôm nay. Bạn 
có thể làm được điều đó.

Bạn có thể 
làm được 
điều đó!
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Tại sao nên học đại học? 

Trường đại học là như thế nào?
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Tại sao nên 
học đại học?

Càng học cao thì bạn càng kiếm được nhiều tiền. 

Trinh do đại học là một kinh nghiệm có thể thay đổi cuộc sống của bạn. Bạn có 
ược sự độc lập và kien thuc cần thiết để có được việc làm lương cao. Với văn bằng 
ại học, bạn có nhiều lựa chọn và cơ hội hơn để làm những việc mình muốn làm.
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Các con số này phản anh mức thu nhập hàng

0
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0
g bình của người lon từ 25 tuổi trở lên.
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Mức thu nhập thực su của bạn sẽ tùy thuộc vào 
sự lựa chọn nghề nghiệp của bạn, nơi bạn sống 
và các yếu tố khác. Tuy nhiên, xét về mặt tổng 
quát thì bằng cấp đại học có thể làm tăng mức 
thu nhập của bạn trong suot đời. Chuyên viên 
tham vấn của bạn có thể giúp bạn tìm biết mức 
thu nhập mà bạn có thể có được trong các nghề 
nghiep mà bạn đang lua chon. 

Tận dụng kha nang de kiem tien nhieu hon cuộc sống nhiều hơn nữa. 
Các sinh viên tốt nghiệp đại học thường có mức thu nhập cao hơn, có điều kiện huong dụng dịch vụ y tế tốt hơn, và tham gia nhiều hơn vào các hoạt 
động trong cộng đồng, tận hưởng nhiều hoạt động giải trí hơn và mang lại một cuộc sống tốt đẹp hơn cho con cái mình. 
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Cheng là một sinh viên 20 tuổi, dự định trở thành 
dược sĩ. Gia đình của anh nhập cư vào Hoa Kỳ cách 
đây 13 năm. Vì muốn lo cho gia đình và tương lai 
của mình, nên Cheng đã quyết định học đại học. 
Anh là người con đầu tiên trong số tám người con 
của gia đình theo hoc đại học. 

“ Mẹ tôi luôn nói cho dù hoàn cảnh 
là thế nào đi chăng nữa ‘Mẹ vẫn 
muốn con vao đại học, có trinh do 
học vấn và de giup cho chính bản 
thân con’, vì vậy tôi đã chấp nhận 
cơ hội của mình.” 

    -Cheng



Trường đại học 
là như thế nào?

Tất cả mọi người đều mới mẻ và ca biệt. 
Bắt đầu học đại học doi hoi su thich nghi đối với tất cả mọi người. Đây là cơ hội để lam quen voi 
những người bạn mới - những sinh vien moi có lẽ cũng có suy nghĩ giống như bạn. Các Trường Cao 
Đẳng và Đại Học Tiểu Bang Minnesota tiếp nhận học sinh từ nhiều thành phần sắc tộc va van hoa 
khác nhau. Trong các khu học xá này sinh vien sử dụng tới 80 ngôn ngữ khác nhau. Rất nhiều khuon 
vien dai hoc có các câu lạc bộ de học tập và trao doi văn hóa để giúp bạn làm quen với môi trường 
đại học và gặp gỡ những người bạn mới. 

Đại học là sự chuyển tiếp. Đây là kinh nghiệm cuộc sống giúp bạn phát triển thành 
một con người tu lập. Bạn học cách dung thời gian của mình, chịu trách nhiệm về 
sự thành công của chính mình và biết được những gì mà bạn thực sự muốn làm. 
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Trường đại học Bạn có quyen lựa chọn riêng của mình. 

nào? ưhn à  thếl
Trong môi trường đại học, bạn quyết định những việc cần làm và khi nào làm việc đó. Bạn sẽ có cơ hội chọn các mon học mà mình sẽ tham gia, dựa vao 
so thichtrên và ngành mà bạn muốn học. Việc đó sẽ đòi hỏi kha nang tự lập, chăm chỉ và các biet quản lý thời gian cho co hiệu quả, đặc biệt là nếu bạn 
co đi làm. Nhưng để có được một nền học vấn tốt thì cũng đáng nỗ lực như vậy. 

Đây là cơ hội để tu khám phá bản thân. 
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Trường đại học giúp bạn có cơ hội tìm hiểu thêm về thế giới và về bản thân bạn. Bạn sẽ thấy có nhiều pham vi hoạt động khác nhau. Từ các chương trình 
học ở nước ngoài cho tới các câu lạc bộ nghề nghiệp, các trương trình thể thao và câu lạc bộ đa văn hóa. Bạn sẽ có cơ hội thử sức với những điều mới 
mẻ, kiểm tra khả năng lãnh đạo của mình và phát hiện những tài năng tiềm ẩn. Đây là cơ hội có một không hai để tìm hiểu về những gì bạn muốn làm 
và chuẩn bị sẵn sàng cho một nghề nghiệp xứng đáng. 



“ Cân bằng giữa việc học, gia đình 
và công việc là không dễ dàng. Tuy 
nhiên, việc đó giúp tôi có được 
cuộc sống tốt đẹp hơn.” 

                                -Tasheena

Tasheena là sinh viên chuyên ngành su pham 23 
tuổi. Cô hy vọng một ngày nào đó sẽ trở thành giáo 
viên tại một trường học ở đô thị và giúp đỡ cộng đồng 
Thổ Dân Da Đỏ. Đứa con gái 2 tuổi và người dì luôn 
giúp đỡ tư vấn cho cô, đã giúp cô quyết tâm theo học 
đại học để có cuộc sống tốt đẹp hơn cho chính bản 
thân mình.
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Tôi có thể theo 
hoc được không?
Nếu điểm của tôi không tốt lắm thì sao? Có các khóa học bằng ngôn ngữ mà tôi sử
dụng không? Có rất nhiều thac mac phát sinh khi bạn suy nghĩ về vấn đề học đại 
học. Cách tốt nhất để trả lời các câu hỏi này là chỉ cần dat cau hỏi. Có những người 
quan tâm và nguồn trợ giúp quý giá để giúp bạn theo hoc đại học cho tương lai 
của mình.  

 

Nếu điểm của tôi không tốt lắm thì sao? 
Không quá trễ để thay doi mọi chuyện. Đừng để một hoặc hai điểm kém khiến bạn nản lòng. Hãy học tập chăm chỉ, tạo các thói quen tốt về làm bài tập 
ở nhà và nhờ các giáo viên cũng như các chuyên viên tư vấn giúp đỡ. Đối với các trường cao dang cộng đồng và các trường dạy nghề, bạn chỉ cần bằng 
tốt nghiệp trung học hoặc bang GED. Bạn không phải dự các kỳ thi dinh chuẩn thì mới được thu nhận, vi đa số các chương trình không xét thứ hạng và 
điểm số ở cấp trung học của bạn. 

Nếu gia dinh tôi chưa từng có ai đi học đại học thì sao? 
Bạn có thể bắt đầu một truyền thống mới và trở thành người đầu tiên học lên đại học. Bạn cũng sẽ nguoi guong mau cho những người em trong gia 
đình và khiến cha mẹ bạn cảm thấy tự hào. 

Nếu tôi có con cái thì sao?
Nhiều sinh viên đại học cũng có con cái. Nhiều trường đại học và cao đẳng của chúng tôi có dịch vụ giữ trẻ ngay tại khu học xá và có thể giúp bạn tìm 

ột dịch vụ giữ trẻ ở gần. Và tùy thuộc vào nhu cầu của bạn, bạn có thể hội đủ điều kiện được giúp trang trải chi phí giữ trẻ. Hãy hỏi chuyên viên tư vấn 
uyển sinh hoặc chuyên viên tư vấn về trợ giúp tài chính để biết thêm tin tuc.

m
t

Nếu tôi không nói duoc tiếng Anh thì sao? 
Các khóa học đều được giảng dạy bằng Anh ngu Các trường cao đẳng và đại học có thể giúp bạn tìm các lop hoc tiếng Anh thích hợp. 

Tôi sẽ sống ở đâu? 
Một số trường cao đẳng và đại học có ký túc xá, vì vậy bạn có thể sống ngay trong khuon vien dai hoc. Bạn cũng có thể nhờ giúp tìm một căn phong ở 
gần, hoặc bạn có thể tiết kiệm tiền bằng cách sống ở nhà.
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Tôi có khả năng chi 
trả hoc phi hông?
Gần hai phần ba số sinh viên đại học tại Các Trường Cao Đẳng và Đại Học Tiểu Ban
Minnesota được giúp trang trải chi phí học đại học. Tùy thuộc vào mức loi tuc và 
hoàn cảnh gia đình của bạn, bạn có thể được nhận trợ cấp tài chính để trang trải 
phần lớn - hoặc thậm chí toàn bộ chi phí đại học.  

g 

Trợ giúp tài chính: Bạn hội đủ điều kiện gì?  
Để tìm hiểu trợ giúp tài chính mà bạn có thể được nhận, hãy điền Đơn Xin Trợ Cấp hoc bong của Liên Bang hay còn gọi tắt là FAFSA, theo mau don 
dung sau 1 tháng Giêng của năm học cuối của bạn. Bạn có thể điền mẫu đơn này trên mạng dien tu tại www.fafsa.ed.gov hoặc lấy mẫu điền và nhờ 
chuyên viên tư vấn của bạn giúp điền đơn. Việc này có vẻ như rất tốn công , nhưng bạn sẽ không biết mình được nhận bao nhiêu tiền trợ cấp trừ khi bạn 
nộp đơn xin.

Bốn loai trợ cấp. 
Nhiều học sinh phụ thuộc vào chương trình kết hợp bốn loai trợ cấp này để trang trải chi phí đại học. Nếu bạn muốn học đại học, có cách để làm như vậy. 
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Các chi phí tai Các Trường Cao Đẳng và Đại Học 
Tiểu Bang Minnesota là thấp hơn tại nhiều 
trường cao đẳng, đại học và trường dạy nghề 
khác vì tiểu bang Minnesota đài thọ một phần 
chi phí cho các cư dân tiểu bang Minnesota. 
Trên thực tế, đối với mỗi đồng trong số tiền học 
phí mà bạn trả, tiểu bang Minnesota đài thọ 
$1.05 để giúp bạn học tập. 

Mức Chi Phí trung binh Hàng Năm*
Các Trường Cao Đẳng và Đại Học Tiểu Bang Minnesota 

Các Trường Đại Học Hai Năm tại Tiểu Bang        $4,565
Các Trường Đại Học Bốn Năm tại Tiểu Bang    $6,083
Chi phí này thấp hơn nhiều so với các trường cao đẳng và đại học công và tư  
khác. Các mức chi phí tại trường đó có thể từ $9,000 cho tới $36,000 một năm. 
*  Mức tiền nộp học phí dành cho các cư dân tiểu bang Minnesota, dựa trên 15 tín chỉ cho moi luc ca nguyet, số lượng tín chỉ toàn thời gian. Nếu bạn 

học bán thời gian, chi phí sẽ thấp hơn. Chi phí là mức trung bình và có thể thay đổi. 

Học bổng  
Học bổng là nguồn trợ cấp tuyệt 
vời, bạn không cần phải hoàn trả 
lại. Bạn không cần co diem cao  để 
nhận học bổng, và có rất nhiều 
chương trình học bổng cho các 
sinh viên thuộc các nhóm thieu 
so. Hãy nói chuyện với chuyên 
viên tư vấn của bạn về những loai 
học bổng nào mà bạn có thể được 
nhận.

Trợ cấp  
Bạn có thể được nhận các ngân 
khoản trợ cấp tiểu bang và liên 
bang ở mức từ $400 tới $6,500 
một năm, và bạn cũng không phải 
hoàn trả lại số tiền này.

Vừa Học Vừa Làm   
Các chương trình vừa học vừa làm 
giúp bạn làm việc tại khu học xá 
hoặc một hãng sở ở bên ngoài khu 
học xá đã được chấp thuận để kiếm 
tiền trang trải các khoản chi phí đại 
học. Các công việc vừa học vừa làm 
thường là rất linh hoạt, giúp bạn 
có thể thu xếp được thời khóa biểu 
học tập và thời khoa biểu cá nhân.

Các Khoản Vay dành 
cho Sinh Viên  
Bạn cũng có thể hội đủ điều kiện 
để nhận các khoản vay dành cho 
sinh viên, tuy nhiên bạn phải hoàn 
trả các khoản tiền vay này. Các 
khoản vay sinh viên thường có mức 
lãi suất thấp hơn các loai vay khác. 



 “  Tôi không thể đi học đại học ngay 
sau khi tốt nghiệp trung học neu 
tôi không có trợ cấp tài chính.” 

    -Jade
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Jade là sinh viên chuyên ngành quảng cáo 20 
tuổi. Cô biết cha mẹ mình không đủ khả năng trả 
chi phí học đại học của cô. Cô đã nhờ người ngoài 
giup điền mẫu đơn FAFSA và nộp đơn xin học 
bổng và các chương trình cho vay dành cho sinh 
viên. Jade đã có được ngân khoản trợ cấp Pell và 
một ngân khoản trợ cấp tiểu bang Minnesota, và 
đủ điều kiện de vay các chương trình vay dành cho 
sinh viên.
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Roman là sinh viên chuyên ngành kỹ thuật 25 tuổi. 
Từ Ukraine, Roman tới Hoa Kỳ từ năm 2005. Anh nói 
rằng anh luôn mơ ước có được mot văn bằng do một 
trường đại học tại Hoa Kỳ cap. Anh học tiếng Anh 
bằng cách đọc và học ở trường. 

“ Đừng do dự. Bạn sẽ cảm 
thấy tự tin hơn khi có trình 
độ học vấn.” 

    -Roman



Làm thế nào 
để bắt đầu? 

Tôi cần gì để vào trường đại học? 
Thông thường, bạn nên học ba năm toán, khoa học và xã hội, và bốn năm tiếng Anh ở cấp trung học. Đối với các trường dạy nghề và các trường cao 
dang cộng đồng, bạn chỉ cần có văn bằng tốt nghiệp trung học hoặc bang tuong duong GED. Có các dieu kien về điểm thi ACT hoặc SAT tối thiểu đối với 
các trường đại học tiểu bang. Hãy hỏi văn phòng ghi danh của trường đại học để biết các dieu kien nhap hoc c. Khi không hội đủ các yêu cầu tối thiểu, 
bạn cũng có thể được cân nhắc tiếp nhận theo các điều khoản đặc biệt. Nên nộp đơn xin nhập học và trợ cấp tài chính càng sớm càng tốt. 

Hãy chuẩn bị . Điều đó rất dễ dàng. 
1. Hãy gặp chuyên viên cố vấn của bạn để nhờ giúp đỡ. 
2.  Lấy một bản sao Go Places, Cam nang cho sinh vien) miễn phí có trình bày chi tiết hơn về các lựa chọn nghề nghiệp và cuộc sống 

sinh viên tại Các Trường Cao Đẳng và Đại Học Tiểu Bang Minnesota. Bạn có thể lấy một bản sao tại trung tâm nghề nghiệp ở trường trung học hoặc 
văn phòng cố vấn tại trường trung học của bạn, hoặc lấy một bản này bằng cách gửi thư điện tử tới start.here@so.mnscu.edu. Đừng quên cho 
biết địa chỉ nhận thư của bạn. 

3.  Tham vieng khuon vien Dai hoc. Chỉ cần gọi một trong Các Trường Cao Đẳng và Đại Học Tiểu Bang Minnesota để yêu cầu được 
tham quan. 

4.  Nộp đơn xin vào trường đại học (hoặc các trường đại học) có vẻ như phù hợp với bạn. Lấy đơn xin từ chuyên viên tư vấn 
của bạn, hoặc trên mạng dien tu tại www.mnscu.edu/students/application.html, hoặc gọi số điện thoại miễn phí 1-888-345-2537. 

5.  Nộp đơn xin trợ cấp tài chính sau ngày 1 tháng Giêng của năm học cuối cấp trung hoc cách điền mẫu đơn FAFSA. Ban có 
thể lấy mẫu đơn này qua chuyên viên tư vấn của bạn hoặc trên mạng dien tu tại www.fafsa.ed.gov.

Hãy bắt đầu ngay bây giờ. 
ọi số: 1-888-345-2537
hư điện tử: start.here@so.mnscu.edu
rang mạng điện toán: yesyoucan.mnscu.edu

G
T
T
Ban tin này có bản tiếng Anh, Tây Ban Nha, Somali, Hmong, Pháp, Nga, Việt, Ojibwe và Dakota.  
Muon lấy một bản, xin gửi điện thu tới start.here@so.mnscu.edu. Đừng quên cho biết địa chỉ nhận thư của bạn. 

This brochure is available in English, Spanish, Somali, Hmong, French, Russian, Vietnamese, Ojibwe and Dakota.  
To request a copy, e-mail start.here@so.mnscu.edu. Include your mailing address.

Lưu ý: Các lớp đều giảng dạy bằng Anh ngu.
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Các Trường Cao Đẳng và Đại Học Tiểu Bang 
Minnesota cung cấp các chương trình giáo dục 
xuất sắc, hợp kha nang tai chanh, trong các 
cộng đồng trên toàn tiểu bang. Bạn có thể sống 
gần nhà hoặc tìm hiểu một vùng đất mới của 
tiểu bang để học hỏi kiến thức và các kỹ năng 
nghề nghiệp phù hợp với các sở thích của bạn. 
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Winona

St. Cloud

Trường đại học nào 
phù hợ

Có nhiều khu học xá, có nhiều lựa chọn.

p với tôi?
Một số trường có qui mô nhỏ, một số trường có hàng ngàn sinh viên, nhưng tất cả Các Trường Cao 
Đẳng và Đại Học Tiểu Bang Minnesota đều có các giáo su xuất sắc. 

• 7 trường đại học tiểu bang có hàng trăm chương trình học co cap văn bằng.

•  25 trường dạy nghề, cao dang cộng đồng và trường cao dang kết hợp của tiểu bang có nhiều chương 
trình một và hai năm. Với tư cách là sinh viên toàn thời gian, bạn có thể tốt nghiệp trong hai năm 
hoặc ngắn hơn với chứng chỉ, văn bằng tốt nghiệp hoặc bằng chuyen nghiep trong một nghề nào đó. 
Hoặc bạn có thể lấy bằng cao đẳng và sau đó chuyển tiếp sang một trường đại học để hoan tat van 
bằng cử nhân.

Các Trường Cao Đẳng 2 năm của Tiểu Bang 
Các Trường Đại Học 4 năm của Tiểu Bang 



Cac dia diem khu dai hoc

         C ác Trường Cao Đẳng 2 năm 
của Tiểu Bang 

Alexandria Technical College
lexandria
ww.alextech.edu

-888-234-1222

noka-Ramsey Community College
ambridge, Coon Rapids
ww.anokaramsey.edu

63-433-1100

noka Technical College
noka
ww.anokatech.edu

63-576-4850

entral Lakes College
rainerd, Staples
ww.clcmn.edu

-800-933-0346

entury College
hite Bear Lake
ww.century.edu

-800-228-1978

akota County Technical College
osemount
ww.dctc.edu

-877-937-3282

ond du Lac Tribal & Community College
loquet
ww.fdltcc.edu

-800-657-3712

ennepin Technical College
rooklyn Park, Eden Prairie
ww.hennepintech.edu

-800-345-4655

nver Hills Community College
ver Grove Heights
ww.inverhills.edu

51-450-8500

ake Superior College
uluth
ww.lsc.edu

-800-432-2884

inneapolis Community &  
echnical College
inneapolis
ww.minneapolis.edu

-800-247-0911

innesota State College - Southeast Technical
ed Wing, Winona
ww.southeastmn.edu

-877-853-8324

innesota State Community & Technical College
etroit Lakes, Fergus Falls, Moorhead, Wadena
ww.minnesota.edu

-888-696-7282
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Minnesota West Community & Technical College
Canby, Granite Falls, Jackson, Pipestone, Worthington
www.mnwest.edu
1-800-658-2330

Normandale Community College
Bloomington
www.normandale.edu
1-866-880-8740

North Hennepin Community College
Brooklyn Park
www.nhcc.edu
1-800-818-0395
 
Northeast Higher Education District

 Hibbing Community College
 Hibbing
 www.hibbing.edu
 1-800-224-4422

 Itasca Community College
 Grand Rapids
 www.itascacc.edu
 1-800-996-6422
 
 Mesabi Range Community  
 & Technical College
 Eveleth, Virginia
 www.mesabirange.edu
 1-800-657-3860

 Rainy River Community College
 International Falls
 www.rrcc.mnscu.edu
 1-800-456-3996

 Vermilion Community College
 Ely
 www.vcc.edu
 1-800-657-3608

Northland Community & Technical College
East Grand Forks, Thief River Falls
www.northlandcollege.edu
1-800-959-6282

Northwest Technical College*
Bemidji
www.ntcmn.edu
1-800-942-8324

Pine Technical College
Pine City
www.pinetech.edu
1-800-521-7463

Ridgewater College
Hutchinson, Willmar
www.ridgewater.edu
1-800-722-1151

Riverland Community College
Albert Lea, Austin
www.riverland.edu
1-800-247-5039

Rochester Community & Technical College
Rochester
www.rctc.edu
1-800-247-1296

St. Cloud Technical College
St. Cloud
www.sctc.edu
1-800-222-1009
 
Saint Paul College
St. Paul
www.saintpaul.edu
1-800-227-6029

South Central College
Faribault, North Mankato
www.southcentral.edu
1-800-722-9359

* Northwest Technical College is aligned  
with Bemidji State University.

      C ác Trường Đại Học 4 năm 
của Tiểu Bang 

Bemidji State University
Bemidji
www.bemidjistate.edu
1-877-236-4354

Metropolitan State University
St. Paul, Minneapolis
www.metrostate.edu
651-793-1300 

Minnesota State University, Mankato
Mankato
www.mnsu.edu
1-800-722-0544 
 
Minnesota State University Moorhead
Moorhead
www.mnstate.edu
1-800-593-7246 
 
St. Cloud State University
St. Cloud
www.stcloudstate.edu 
1-877-654-7278

Southwest Minnesota State University
Marshall
www.southwestmsu.edu
1-800-642-0684
 
Winona State University
Winona
www.winona.edu 
1-800-342-5978

Hệ thống Các Trường Cao Đẳng và Đại Học Tiểu Bang Minnesota là co sở và giáo dục Cung Cấp Cơ Hội Công Bằng. Khi có yêu cầu, tài liệu này sẽ được 
cung cấp dưới các hinh thuckhác nhau. Xin gọi 651-296-8012 hoặc 1-888-MNSCU-4-U (1-888-667-2848). TTY: 651-282-2660.

Sau đây là các địa điểm khu học xá, các số điện thoại và trang Web cho mỗi Trường Cao Đẳng và Đại Học Tiểu Bang Minnesota. Để biết thông tin 
tổng quát, xin gọi số 1-888-345-2537, hoặc tới trang mạng điện toán www.mnscu.edu.
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