
uyển sinh quốc tế 

 

 

Thông tin liên hệ của Văn phòng ISS 

Cơ sở Đông Bắc-3727 E. Apache St.Mở trong tab mới 

Hội Sinh viên-Phòng 110 

Giờ làm việc và Phòng họp ảo Mở trong tab mới 

Thứ Hai-Thứ Năm: 9 giờ sáng-6 giờ tối 

Thứ Sáu: 10 giờ sáng - 5 giờ chiều 

Email: Iss@tulsacc.edu Mở trong tab mới 

Điện thoại: (918) 595-7478 

Quy trình đăng ký - 4 bước đơn giản 

 

Bước 1: Đăng ký TCC 

Tất cả sinh viên muốn theo học TCC và những sinh viên muốn theo học với tư cách là sinh viên thị thực 

F-1 sẽ nhận được I-20, phải nộp đơn đăng ký đại học. Sinh viên xin thị thực F-1 và sinh viên muốn có thị 

thực F-1 cũng phải hoàn thành đơn I-20. 

 

nộp đơn vào trường cao đẳng. 

 

(Chỉ dành cho sinh viên thị thực F-1) Hoàn thành, Lưu và Gửi Đơn I-20 qua Email. 

 

Nếu bạn đến từ một quốc gia mà tiếng Anh không phải là ngôn ngữ chính thức, bạn phải làm bài kiểm 

tra trình độ tiếng Anh: TOEFL trên giấy tại TCC, TOEFL IBT hoặc Duolingo. 

 

 

(Dành cho Sinh viên Visa F-1) Bước 2: Nhận Mẫu I-20 

Trong vòng hai ngày làm việc sau khi chúng tôi xem xét đơn đăng ký đầy đủ của bạn cùng với các tài liệu 

cần thiết, chúng tôi sẽ gửi hồ sơ nhập học của bạn qua email. Gói nhập học của bạn sẽ bao gồm: 

https://webapps.tulsacc.edu/ords/f?p=111:3::::::
file://///WIN-NAS/IntStuSvcs/Documents/Application%20Info/ISS%20Admission%20Packet%20Interactive.pdf
https://www.tulsacc.edu/student-resources/testing-services/toefl-institutional-and-duolingo-information
https://www.tulsacc.edu/student-resources/testing-services/toefl-institutional-and-duolingo-information


Thông báo nhập học chính thức 

Điểm danh ban đầu I-20 

Tùy chọn nhà cung cấp dịch vụ gửi thư 

Chọn một nhà cung cấp và trả phí gửi thư. Sau khi nhận được xác nhận thanh toán của bạn, gói dữ liệu 

của bạn sẽ được gửi đến bạn. 

 

 

(Đối với sinh viên Visa F-1) Bước 3: Phỏng vấn Visa F-1 

Bạn phải mang toàn bộ hồ sơ nhập học đến lãnh sự quán hoặc đại sứ quán Hoa Kỳ tại nước bạn. Trước 

khi bạn đặt lịch hẹn phỏng vấn tại lãnh sự quán hoặc đại sứ quán Hoa Kỳ, hãy đảm bảo thanh toán SEVIS 

và phí thị thực của bạn trực tuyến. Lệ phí I-901 chỉ nên được thanh toán qua trang web chính thức.. 

 

Thời gian chờ đợi cho một cuộc phỏng vấn khác nhau giữa các quốc gia. Hãy xem trang web của Bộ 

Ngoại giao Hoa Kỳ để tìm hiểu thêm về việc chuẩn bị cho một đơn xin thị thực. 

 

 

(Dành cho Sinh viên Visa F-1) Bước 4: Đến Hoa Kỳ 

Ngay sau khi bạn nhận được thị thực F-1, vui lòng gửi email cho chúng tôi để chúng tôi có thể lên kế 

hoạch cho việc đến của bạn. Khi bạn nhập cảnh vào Hoa Kỳ, hãy cho nhân viên nhập cư biết: 

Mẫu I-20 của bạn 

Hộ chiếu của bạn có thị thực sinh viên hợp lệ 

Sau khi đến Tulsa, bạn phải đăng ký với Văn phòng Dịch vụ Sinh viên Quốc tế TCC trong vòng một ngày 

làm việc. Bạn phải cung cấp thị thực và I-20 của mình khi đăng ký, sau đó chúng tôi sẽ giải thích các bước 

bạn phải thực hiện để đăng ký.  

https://www.fmjfee.com/i901fee/index.html
https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/study/student-visa.html
https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/study/student-visa.html

