Chỉ Dẫn Thông Tin Cho Phụ Huynh
Chúc mừng con của quý vị đã được chấp thuận vào Missouri Western State University.
Trường Đại Học này là lựa chọn tuyệt vời cho những sinh viên thông minh và bậc phụ
huynh muốn ít tốn kém. Missouri Western có giáo dục phẩm chất và cơ hội phát triển sự
nghiệp với phí tổn phải chăng.
Khi con của quý vị đang chọn cơ hội học tập và phát triển độc nhất tại Midwestern University,
chúng tôi mời các phụ huynh xem nhiều lợi thế tại Missouri Western. Đây là một trường đại
học công nhỏ, cung cấp kinh nghiệm học tập ứng dụng trong một cộng đồng gần gũi, thân
thiện, tất cả đều tiện lợi và an toàn trong phạm vi một thành phố nhỏ.
Để có kinh nghiệm học đại học Mỹ tốt nhất, sinh viên được khuyến khích khám phá sở thích
và đam mê bên ngoài lớp học. Tại Missouri Western, sinh viên có nhiều cơ hội phát triển sự
nghiệp trong tương lai và tăng thâu nhập. Cuốn sách nhỏ đính kèm và thông tin trên mạng
lưới sẽ hướng dẫn cho quý vị và sinh viên qua các bước sau của tiến trình nhập học.

Danh sách kiểm tra TRƯỚC KHI ĐẾN TRƯỜNG
cho sinh viên:
www.missouriwestern.edu/international/admitted

Một đầu tư khôn ngoan:
• Trả tiền lời hoặc lợi nhuận tài chánh trọn đời.
• Giá trị cao của bằng cấp Mỹ có uy tín và kinh nghiệm độc đáo.
• Bằng cấp với chi phí phải chăng dẫn dắt sinh viên đi đúng con đường đến chương trình
thạc sĩ tại những trường đại học uy tín.
An toàn và lành mạnh tại khu trường sở Đại Học và thành phố Saint Joseph:
• Trường Đại Học có bảy lựa chọn nhà cư trú, nhiều nơi trong số đó chỉ cách lớp học, thư
viện trường và các tài nguyên khác 10-15 phút đi bộ.
• Luôn có cảnh sát Trường Đại Học 24 giờ, bảy ngày trong tuần và bảo đảm an ninh và an
toàn cho tất cả cư dân ở khu trường sở để các phụ huynh có thể an tâm.
• Trung Tâm Sức Khỏe và Trung Tâm Cố Vấn của Trường Đại Học cung cấp dịch vụ miễn
phí cho các nhu cầu y tế nhỏ, điều quản căng thẳng hàng ngày và giúp thích ghi với môi
trường và văn hóa mới.
• Nằm ở thành phố có 77,000 người và chỉ cách phi trường quốc tế ở phía bắc 30 phút đi xe.
• Sinh viên có thể mua sắm, ra ngoài vui chơi với bạn bè ở nhiều nơi thú vị.
• Thành phố có nhiều nhà hàng, bảo tàng và công viên giải trí và được kết nối bởi hệ thống
xe buýt tốc hành/xe buýt đáng tin cậy cũng như dịch vụ tắc-xi với giá phải chăng.
Quyền hạn và trách nhiệm của sinh viên:
• Với Hệ Thống Xếp Lớp Tốt Nghiệp Griffon GPS (Graduation Planning System), sinh viên
biết trước các khóa học hoặc lớp học phải tham dự mỗi học kỳ để tốt nghiệp với bằng
Đại Học đã chọn.
• Sinh viên có thể có thể cho mẹ/cha hoặc người bảo trợ xem hóa đơn học phí và quá trình
trả tiền trên trực tuyến.
• Sinh viên có quyền được giữ thông tin riêng tư theo Luật Quyền Giáo Dục Gia Đình và
Thông Tin Riêng Tư (Family Educational Rights and Privacy Act). Sinh viên có thể điền
thông tin và nộp mẫu tiết lộ thông tin cho Văn Phòng Ghi Danh để cho phép một số
người được xem học bạ sinh viên.
• Tất cả sinh viên đều được bảo vệ pháp lý tại Hoa Kỳ theo Tựa Đề IX của Tu Chính Giáo
Dục (Education Amendments) và các quy định thực thi, trong đó có quy định cấm kỳ thị.
• Trường Đại Học bảo vệ những giá trị đáng giá sau đây: Dịch Vụ, Phẩm Chất, Nhiệt Tâm,
Tự Do, Tôn Trọng, và Can Đảm.

mọiđềuthứ
ở trong tầm tay

Tài nguyên của Đại Học trực tiếp hỗ trợ sự phát
triển của sinh viên.
Có quá nhiều nhưng chỉ nhấn mạnh một vài thứ. . .

Trung Tâm Thể Dục Baker, là cơ sở phục vụ miễn phí cho sinh viên tập thể dục, chơi thể
thao để vui vẻ và giữ sức khỏe thể chất lành mạnh.

Thư Viện Trung Tâm Hearnes, là nơi an toàn cho sinh viên học tập, tổ chức những cuộc bàn
thảo ý nghĩa với bạn học và khám phá sở thích ở nhiều môn học.
Trung Tâm Phát Triển Sự Nghiệp, hướng dẫn sinh viên trong tiến trình tìm kinh nghiệm
việc làm ngay tại trường sở, xem lại hồ sơ và lý lịch cá nhân chuyên nghiệp và mời những
người chủ hãng muốn tuyển dụng đến gặp gỡ những sinh viên ghi danh và sắp tốt nghiệp.
Trung Tâm Hỗ Trợ Học Tập, cung cấp dịch vụ gia sư một kèm một miễn phí ở hầu hết các
môn học do nhóm trưởng sinh viên hỗ trợ được huấn luyện tốt thực hiện.
Trung Tâm cho Sinh Viên Tham Gia, khuyến khích sinh viên tích cực (giúp họ bớt nhớ nhà)
và tham gia vào các hoạt động do trường Đại Học bảo trợ. Trung tâm dạy sinh viên những kỹ
năng cần thiết như kỹ năng tạo lập mối quan hệ, giao tiếp, nói chuyện, đàm phán, giải quyết mâu
thuẫn và hiểu về đa văn hóa . . . kỹ năng thực sự trên toàn cầu để phát triển sự nghiệp thực sự.
Kinh Nghiệm Năm Đầu Tiên, có các chương trình cho sinh viên mới, hướng dẫn và chuẩn
bị cho sinh viên các tài nguyên, chủ đề mới, tiếp xúc văn hóa và tự khám phá bản thân để
thành công trong bốn năm học tiếp theo.
Dịch Vụ Sinh Viên Quốc Tế, cung cấp hỗ trợ, hội thảo, cố vấn và các hoạt động đặc biệt từ
ngày đầu tiên ở khu trường sở đến khi tốt nghiệp. Ngoài ra, dịch vụ này cũng có hội thảo và
hướng dẫn sinh viên qua tiến trình ứng dụng Huấn Huyện Thực Hành Tùy Chọn (Optional
Practical Training, hay OPT) và  Huấn Luyện Thực Hành Chương Trình Giảng Dạy (Curricular Practical Training, hay CPT) đến USCIS hay việc nhập cư của sinh viên.
Sinh viên có khả năng trở thành một phần quan trọng của trường Đại Học. Missouri Western có rất nhiều thứ cho sinh viên quốc tế. Nhân viên và các giảng viên tận tụy của chúng
tôi sẽ hỗ trợ chuyến phiêu lưu học tập của sinh viên. . . “Mọi Thứ đều Ở Tầm Tay!”

Dịch Vụ Sinh Viên Quốc Tế
Blum Union 210, 4525 Downs Drive
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