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ABOUT THE
NEW MEXICO STATE UNIVERSITY
BRIDGE PROGRAM
Giới thiệu về Chương trình Cầu nối Đại học
New Mexico State
The New Mexico State University Bridge
Program is specifically designed for prospective
international students who want to attend a
university in the United States but lack the
necessary English language skills required for
regular admission to the university. The Bridge
Program provides a pathway for admission to
international students who do not meet the
minimum TOEFL or IELTS requirements, as well
as for students who have not taken the TOEFL
or IELTS, and therefore, do not have any English
proficiency test scores to submit.

Chương trình Cầu nối Đại học New Mexico State là
chương trình được thiết kế riêng cho các sinh viên quốc
tế tiềm năng có nhu cầu theo đuổi bậc đại học hoặc cao
học tại Mỹ nhưng chưa đạt đủ trình độ Anh ngữ đầu vào
của trường. Đây là chương trình cầu nối trực tiếp cho
phép sinh viên chưa đạt đủ số điểm TOEFL hoặc IELTS
tối thiểu cũng như các sinh viên chưa thi TOEFL hoặc
IELTS có thể theo học đại học hoặc cao học tại Mỹ.

Minimum TOEFL and IELTS scores for regular admission to
NMSU are:
Yêu cầu TOEFL và IELTS đầu vào tối thiểu tại NMSU như sau:
Undergraduate
Students
Bậc đại học

TOEFL 520
paper-based
TOEFL 520

TOEFL 68
internet-based
TOEFL ibt 68

IELTS 6.0
IELTS 6.0

Graduate Students
Bậc cao học

TOELF 550
paper-based
TOEFL 550

TOEFL 79
internet-based
TOEFL ibt 79

IELTS 6.5
IELTS 6.5

International Undergraduate Students who want to participate in the Bridge Program are conditionally admitted to New Mexico
State University and attend intensive English courses through NMSU’s Center for English Language Programs (CELP). Once
students complete the intensive English program, they will be issued a TOEFL/IELTS waiver by CELP that satisfies the English
language requirements for regular admission. At this point, a student’s admission status is changed from conditional to regular. Next,
students begin their regular academic courses at NMSU’s Main Campus or participate in the 2+2 or 1+3 Smart Pathway Program
with Doña Ana Community College (one of NMSU’s two-year campuses, located in Las Cruces).
Sinh viên quốc tế có nhu cầu học đại học muốn tham gia Chương trình Cầu nối Đại học New Mexico State (NMSU) sẽ được
xét tuyển có điều kiện (chưa chính thức) vào NMSU và theo học chương trình Anh ngữ chuyên sâu tại Trung tâm Anh ngữ trực
thuộc trường đại học (CELP). Sau khi hoàn thành chương trình Anh ngữ chuyên sâu, sinh viên sẽ được chứng nhận đủ điều kiện
về Anh ngữ và được ưu tiên miễn thi các chứng chỉ TOELF/ IELTS. Tại thời điểm này, sinh viên sẽ được chính thức nhận vào
học NMSU. Sau đó, sinh viên có thể bắt đầu theo học chuyên ngành đã đăng kí tại Khuôn viên chính của NMSU hoặc tham gia
chương trình Liên kết Chiến lược 2+2 hoặc 1+3 tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Doña Ana (một trong các khuôn viên nhỏ hơn
của NMSU tại Las Cruces).

International
undergraduate
students with
<TOEFL 520
paper-based/68
internet-based
or < 6.0 on
the IELTS is
conditionally
admitted to
NMSU

Student
participates in
the Intensive
English Program
(IEP) through
NMSU’s Center
for English
Language
Programs
until the final
level (105) is
completed

Student is issued
a TOEFL/IELTS
waiver that
satisfies the
English language
requirement
for regular
admission to
NMSU

Student’s
admission status
is changed from
conditional to
regular

Student begins
academic
program at
NMSU Main
Campus or
participates in
the 2+2 or 1+3
at Doña Ana
Community
College

Sinh viên quốc tế
có điểm TOEFL <
520/ TOEFL ibt <68/
IELTS < 6.0 được
xét tuyển có điều
kiện vào NMSU
(chưa chính thức)

Sinh viên tham gia
chương trình Anh
ngữ chuyên sâu
(IEP) tại Trung tâm
Anh ngữ trực thuộc
trường đại học cho
đến khi hoàn thành
cấp bậc cao nhất
(105)

Sinh viên được
chứng nhận đủ điều
kiện về Anh ngữ và
được ưu tiên miễn
thi các chứng chỉ
TOEFL/ IELTS

Sinh viên được chính Sinh viên bắt đầu
thức nhận vào học tại theo học chuyên
NMSU
ngành tại Khuôn viên
chính của NMSU
hoặc tham gia
Chương trình Liên
kết Chiến lược 2+2
hoặc 1+3 tại Trường
Cao đẳng Cộng đồng
Doña Ana
New Mexico State University
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Prospective International Graduate Students who want to participate in the Bridge Program are admitted directly to CELP, and
upon completion of the Intensive English Program, will be issued a TOEFL/IELTS waiver by CELP that proves that the student
satisfies the English language requirements for admission. At this point, the prospective graduate student can complete the application
procedures for graduate study at the master's or doctoral level at NMSU.
Sinh viên quốc tế có nhu cầu học cao học muốn tham gia Chương trình Cầu nối Đại học New Mexico State (NMSU) sẽ được
xét tuyển vào học trực tiếp tại Trung tâm Anh ngữ trực thuộc trường đại học (CELP). Sau khi hoàn thành chương trình Anh ngữ
chuyên sâu, sinh viên sẽ được chứng nhận đủ điều kiện về Anh ngữ và được ưu tiên miễn thi các chứng chỉ TOEFL/ IELTS. Tại
thời điểm này, sinh viên có thể hoàn tất thủ tục xét tuyển cao học (Thạc sĩ hoặc Tiến sĩ) tại NMSU.

Prospective
International
Graduate student
applies directly to
CELP

Student participates
in the Intensive
English Program
(IEP) through NMSU’s
Center for English
Language Programs
until the final level
(105) is completed

Student is issued a
TOEFL/IELTS waiver
that satisfies the
English language
requirement for
admission to
Graduate School

Student finalizes
application
and admission
requirements for
Graduate School at
NMSU

Sinh viên quốc tế có nhu
Sinh viên tham gia chương
cầu học cao học nộp hồ sơ trình Anh ngữ chuyên sâu
trực tiếp vào CELP
(IEP) tại Trung tâm Anh
ngữ trực thuộc trường đại
học (CELP) cho đến khi
hoàn thành cấp bậc cao
nhất (105)

Sinh viên được chứng
nhận đủ điều kiện về Anh
ngữ và được ưu tiên miễn
thi các chứng chỉ TOEFL/
IELTS

Sinh viên hoàn tất thủ tục
xét tuyển cao học (Thạc sĩ
hoặc Tiến sĩ) tại NMSU

*Note: The 2+2 or 1+3 Smart Pathway Program options are only available for undergraduate students. Prospective International
Graduate Students who complete the CELP program will have to apply for Graduate School for consideration of admission into a master’s or
doctoral program. See eligibility requirements for Graduate School admission in the section entitled, "Eligibility Requirements for Prospective
Graduate Students."
*Ghi chú: Chương trình Liên kết Chiến lược 2+2 or 1+3 chỉ dành riêng cho sinh viên theo học đại học. Sinh viên theo học cao học
sau khi hoàn thành chương trình Anh ngữ chuyên sâu của CELP cần tiếp tục làm thủ tục xét tuyển cao học (Thạc sĩ hoặc Tiến sĩ)
theo quy trình tiêu chuẩn của NMSU. Vui lòng tham khảo các điều kiện đầu vào của bậc cao học ở mục "Điều kiện đầu vào dành
cho sinh viên cao học."
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About CELP — Your First Step to Discovery!
Giới thiệu về Trung tâm Anh ngữ CELP - Bước khám phá đầu tiên!
New Mexico State University’s Center for English Language Programs (CELP) is the premier intensive English program in the
Southwest offering a variety of intensive English language courses and programs to fit the needs of today’s students, professionals and
community members. NMSU’s intensive English programs have existed for over 40 years, providing a comfortable and challenging
environment in which students can study the principles of effective communication in English and practice using the language.
Trung tâm Anh ngữ trực thuộc Đại học New Mexico State (CELP) cung cấp chương trình Anh ngữ chuyên sâu cao cấp của khu
vực Tây Nam, với các khoá học Anh ngữ được thiết kế chuyên biệt, phù hợp với nhu cầu hiện đại của nhiều đối tượng, bao
gồm sinh viên, giáo sư và cộng đồng nói chung. Chương trình Anh ngữ chuyên sâu của NMSU đã được giảng dạy trong hơn 40
năm, đem đến một môi trường học vừa thoải mái nhưng lại vừa "thử thách", giúp các sinh viên có thể nắm bắt những nguyên tắc
giao tiếp hiệu quả của tiếng Anh và có cơ hội luyện tập cách sử dụng tiếng Anh thường xuyên.
At CELP, students are our top priority. We strive to provide the highest quality intensive English and cultural immersion program
possible. We are proud to support students with:
Tại CELP, sinh viên là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Chúng tôi luôn nỗ lực hết mình để xây dựng các chương trình Anh ngữ
và chương trình hoà nhập văn hoá chất lượng nhất cho sinh viên. Chúng tôi tự hào trong việc hỗ trợ sinh viên với các lợi thế
cạnh tranh như sau:
• Highly Skilled TESOL Trained Instructors
• Đội ngũ giảng viên TESOL được đào tạo chuyên nghiệp
• Friendly and Supportive Learning Environment
• Môi trường học thân thiện và hỗ trợ sinh viên tối đa
• Interactive Classes
• Các lớp học tương tác cao
• Small Classes = Individual Attention
• Lớp ít học viên = Độ quan tâm đến từng cá nhân cao hơn

About CELP’s Intensive English Program (IEP)

Giới thiệu về Chương trình Anh ngữ chuyên sâu (IEP) của CELP
Many international students choose to participate in CELP’s Intensive English Program (IEP). The IEP consists of five (5) levels with
each level lasting eight (8) weeks. Students take an English Placement Test upon arrival to CELP to determine which level is most
appropriate in which to begin study. Upon successful completion of level 105, students matriculate to NMSU for undergraduate or
graduate studies by receiving a TOEFL or IELTS waiver for NMSU.
*For more information about CELP, visit https://celp.nmsu.edu/
Rất nhiều sinh viên quốc tế lựa chọn theo học Chương trình Anh ngữ chuyên sâu (IEP) của CELP. Chương trình bao gồm 5
cấp độ, mỗi cấp độ kéo dài trong (8) tuần. Đầu tiên, sinh viên sẽ thử sức cùng bài kiểm tra phân loại trình độ Anh ngữ (English
Placement Test) của CELP để được xếp vào bậc học phù hợp với khả năng hiện tại. Sau khi hoàn thành cấp bậc 105, sinh viên
được chính thức xét tuyển vào học chương trình đại học hoặc cao học của NMSU qua chứng nhận miễn giảm chứng chỉ TOEFL/ IELTS.
*Để tìm hiểu thông tin chi tiết về CELP, vui lòng truy cập https://celp.nmsu.edu/

New Mexico State University
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About Doña Ana Community College — New Mexico State University
2+2 or 1+3 Smart Pathway Programs
Giới thiệu về trường Cao đẳng Cộng đồng Doña Ana - Chương trình Liên kết
Chiến lược 2+2 hoặc 1+3 của Đại học New Mexico State
Doña Ana Community College (DACC), a two-year campus of NMSU located in Las Cruces, and New Mexico State University
(NMSU), have partnered to produce several DACC associate degrees that transfer seamlessly into specific bachelor’s degrees at NMSU.
We call these Pathway Programs because, with good planning, students can earn the associate degree in two years and finish the bachelor’s in another two years — hence the term 2+2 Pathway Program.
Trường Cao đẳng Cộng đồng Doña Ana (DACC) là một chi nhánh liên kết của Đại học New Mexico State (NMSU) nằm tại
thành phố Las Cruces. NMSU và DACC đã cùng hợp tác để mang đến cho sinh viên các chương trình liên kết, cho phép sinh
viên dễ dàng chuyển tiếp từ DACC lên NMSU. Đây là các chương trình liên kết chiến lược vì thông qua việc lên kế hoạch tốt,
sinh viên có thể hoàn thành bằng liên kết trong vòng 2 năm và sau đó hoàn thành bằng cử nhân trong 2 năm tiếp theo - hay còn
gọi là Chương trình Liên kết chiến lược 2+2.
Our 1+3 Pathway Program is perfect for students who want to transfer only their first year (30 credits) from DACC to NMSU.
Chương trình Liên kết Chiến lược 1+3 là một lựa chọn hoàn hảo cho các sinh viên muốn chuyển tiếp sau năm học đầu tiên tại
DACC lên NMSU (30 tín chỉ).
With good planning, all of the credits earned in the DACC programs in the left-hand column will apply toward the NMSU bachelor’s
degrees in the right-hand column:
Bằng việc lên kế hoạch tốt, các tín chỉ sinh viên đạt được khi học tại DACC bên cột trái sẽ có giá trị chuyển tiếp lên thẳng
chương trình cử nhân tại NMSU nằm bên cột phải:
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Associate of Arts
Khoa học nhân văn

Any Bachelor's Degree at NMSU
Bằng cử nhân bất kì của NMSU

Associate of Science
Khoa học tự nhiên

Bachelor’s Degrees in Math, Science, Engineering,
etc.
Một số Bằng cử nhân Toán học, Khoa học, Kỹ thuật, v.v.

Associate of Criminal Justice
Tư pháp Hình sự

Bachelor of Criminal Justice
Cử nhân Tư pháp Hình sự

Associate of Early Childhood Education
Giáo dục Mầm non

B.S.Ed. in Early Childhood Education
Cử nhân Giáo dục Mầm non

Associate of Education
Giáo dục

Several B.S.Ed. degrees in Teaching
Một số Bằng cử nhân sư phạm

Associate of Pre-Business
Kinh doanh Tiên khởi

Any Bachelor’s degree in the NMSU College of
Business
Một số Bằng cử nhân Kinh doanh

A.A.S. in Hospitality Services Management
Quản lý Dịch vụ Khách hàng

B.S. in Hotel, Restaurant, and Tourism Management
Một số Bằng cử nhân Quản lý Nhà hàng, Khách sạn và Du lịch

A.A.S. in Public Health
Y tế Cộng đồng

Bachelor of Community Health
Cử nhân Y tế Cộng đồng

A.A.S. in Computer Technology
Công nghệ máy tính

Bachelor of Information and Communication
Technology
Cử nhân Công nghệ Thông tin và Truyền thông

Any Associate Degree
Bằng Liên Kết bất kì

Bachelor of Applied Studies
Bằng cử nhân Khoa học Ứng dụng

Center for English Language Programs

New Mexico State University
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Save Money Through Our 2+2 or 1+3 Smart Pathway Programs!
Tiết kiệm tối đa với Chương trình Liên kết Chiến lược 2+2 hoặc 1+3!

Students who participate in our Smart Pathway Programs can save thousands of dollars every semester in tuition by attending Doña
Ana Community College for their first year (1+3 program) or their first and second years (2+2 program).
Sinh viên lựa chọn Chương trình Liên Kết Chiến lược có thể tiết kiệm học phí một cách đáng kể qua mỗi học kì bằng cách đăng
ký theo học tại trường Cao đẳng Cộng đồng Doña Ana trong năm đầu tiên (1+3) hoặc năm đầu tiên và năm thứ hai (2+2).
The information below shows the tuition differences between the NMSU Main Campus and Doña Ana Community College for the
Non-Resident/International tuition rate.
Bảng thông tin bên dưới minh hoạ mức độ chênh lệch trong học phí (Học phí dành cho sinh viên ngoài tiểu bang/quốc tế) giữa
việc học tại Khuôn viên chính của NMSU và trường Cao đẳng Cộng đồng Doña Ana (chi nhánh liên kết).

NMSU Campus
Tuition Type
Khuôn viên của NMSU Loại học phí

Tuition
(Per Semester)
Học phí
(Theo học kì)

Required Fees
(Per Semester)
Chi phí yêu cầu
(Theo học kì)

Total
(Per Semester)
Tổng cộng
(Theo học kì)

New Mexico State
University Main
Campus
Khuôn viên chính của
NMSU

Non-Resident
Học phí sinh viên
ngoài tiểu bang/
quốc tế

$9,906.00

$711.00

$10,617.00

Doña Ana
Community
College
Trường Cao đẳng
Cộng đồng Doña Ana

Non-Resident
Học phí sinh viên
ngoài tiểu bang/
quốc tế

$2,496.00

$96.00

$2,592.00

*Based on 2016-2017 tuition rates. Prices subject to change.
*Dựa trên mức học phí 2016-2017. Số liệu có thể thay đổi.
*Calculated on 8 semesters of study. Prices will increase if student takes longer than 8 semesters to complete the program.
*Dựa trên 8 học kì. Mức tổng học phí sẽ nhiều hơn nếu sinh viên kéo dài hơn 8 học kì để hoàn thành chương trình.
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Both the 2+2 and 1+3 Smart Pathway Programs offer phenomenal savings to our international students. See below for the fantastic
savings that our Smart Pathway Programs provide!
Cả chương trình 2+2 và 1+3 đều là các lựa chọn tiết kiệm thông minh giúp sinh viên quốc tế giảm được học phí một cách đáng kể:

Program Type
Chương trình

Tuition Type
Loại học phí

Total
Tổng cộng

2+2
Smart Pathway
Program

Non-Resident

$52,836.00
(Calculated on 2
years non-resident
tuition and fees at
DACC and 2 years
non-resident tuition
and fees at NMSU)

Chương trình Liên kết
Chiến lược 2+2

Học phí sinh viên ngoài
tiểu bang/quốc tế

Savings
Số tiền tiết kiệm
$32,100.00

$52,836.00
(Được tính dựa trên học
phí 2 năm dành cho sinh
viên ngoài tiểu bang/
quốc tế tại DACC và tại
NMSU)
1+3
Smart Pathway
Program
Chương trình Liên kết
Chiến lược 1+3

Non-Resident
Học phí sinh viên ngoài
tiểu bang/quốc tế

$68,886.00
(Calculated on 1
year non-resident
tuition and fees at
DACC and 3 years
non-resident tuition
and fees at NMSU)

$16,050.00

$68,886.00
Được tính dựa trên học
phí 1 năm dành cho sinh
viên ngoài tiểu bang/
quốc tế tại DACC và tại
NMSU)
Bachelor’s Degree
(No Pathway Program)

Non-Resident

Chương trình Cử nhân
(Không thông qua
Chương trình Liên kết
Chiến lược)

Học phí sinh viên ngoài
tiểu bang/quốc tế

$84,936.00

N/A

*Based on 2016-2017 tuition rates. Prices subject to change.
*Dựa trên mức học phí 2016-2017. Số liệu có thể thay đổi.
*Calculated on 8 semesters of study. Prices will increase if student takes longer than 8 semesters to complete the program.
*Dựa trên 8 học kì. Mức tổng học phí sẽ nhiều hơn nếu sinh viên kéo dài hơn 8 học kì để hoàn thành chương trình.
New Mexico State University
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Bridge Program (Intensive English Program) Dates and Cost
Chi phí và Lịch học Chương trình Cầu nối (Anh ngữ Chuyên sâu)
There are five (5) sessions annually for students who are interested in participating in the Bridge Program. The calendar below shows
the session start dates and application deadlines for each session. Tuition and fees for each 8-week session is $2,250.00. For more
information about dates and prices, visit https://celp.nmsu.edu/.
Chương trình Anh ngữ Chuyên sâu được khai giảng vào 5 kì mỗi năm, với lịch khai giảng và hạn nộp hồ sơ được giới thiệu
chi tiết bên dưới. Học phí và các chi phí khác cho 8 tuần học là $2,250.00. Để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập
https://celp.nmsu.edu/.

2017 Academic Year
Session
Kì khai giảng

Dates of Instruction
Ngày hướng dẫn

Application Status
Lịch tuyển sinh

Spring Session 1

January 18 – March 10
18 Tháng 01 - 10 Tháng 3
Arrive on or before
January 12
Đến vào hoặc trước Ngày 12/01

January 18 – March 10
18 Tháng 01 - 10 Tháng 3
Application Deadline:
December 12
Đến vào hoặc trước Ngày
12/01

$2,250.00

March 15 – May 12
15 Tháng 3 - 12 Tháng 5
Arrive on or before March
15
Đến vào hoặc trước Ngày 15/3

OPEN
MỞ
Application Deadline:
February 15
Hạn cuối để nộp hồ sơ:
15 Tháng 02

$2,250.00

May 24 – July 14
24 Tháng 5 - 14 Tháng 7
Arrive on or before
May 17
Đến vào hoặc trước Ngày 17/5

OPEN
MỞ
Application Deadline:
April 21
Hạn cuối để nộp hồ sơ:
21 Tháng 4

$2,250.00

August 16 – October 6
16 Tháng 8 - 06 Tháng 10
Arrive on or before
August 9
Đến vào hoặc trước Ngày 09/8

OPEN
MỞ
Application Deadline:
July 14
Hạn cuối để nộp hồ sơ:
14 Tháng 7

$2,250.00

October 11 – December 8
11 Tháng 10 - 08 Tháng 12
Arrive on or before
October 5
Đến vào hoặc trước Ngày 05/10

OPEN
MỞ
Application Deadline:
September 8
Hạn cuối để nộp hồ sơ:
08 Tháng 9

$2,250.00

Kì học
mùa Xuân
Khoá 1
Spring Session 2
Kì học
mùa Xuân
Khoá 2
Summer Session
Kì học
mùa Hè

Fall Session 1
Kì học
mùa Thu
Khoá 1
Fall Session 2
Kì học
mùa Thu
Khoá 2
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Cost/8 week session
Chi phí khoá học 8 tuần

Conditional Admission and Eligibility Requirements for
Undergraduate Students
Xét tuyển có điều kiện và Điều kiện đầu vào đối với bậc đại học
The Bridge Program is specifically designed for international students who want to attend university in the U.S., but who do not meet
the minimum English language requirements for regular admission.
Chương trình Cầu nối là chương trình được thiết kế chuyên biệt dành cho sinh viên quốc tế có nhu cầu học đại học tại Mỹ
nhưng chưa đạt đủ trình độ Anh ngữ đầu vào theo yêu cầu.
Through New Mexico State University’s Conditional Admission policy, international undergraduate students with TOEFL scores
lower than 520 paper-based or 68 internet-based or score below a 6.0 on the IELTS can be conditionally admitted to NMSU for
intensive English through CELP. Students with no TOEFL or IELTS scores are also admissible to the program. Students must also
meet the eligibility requirements for undergraduate admission as detailed below:
Dựa trên chính sách Xét tuyển có điều kiện của NMSU, sinh viên quốc tế muốn theo đuổi chương trình đại học nhưng có điểm
TOEFL thấp hơn 520/ TOEFL ibt thấp hơn 68/ IELTS thấp hơn 6.0 có thể được xét tuyển có điều kiện vào NMSU qua chương
trình Anh ngữ chuyên sâu tại CELP. Ngoài ra, đây cũng là chương trình dành cho sinh viên chưa có chứng chỉ TOEFL hoặc
IELTS. Bên cạnh điều kiện về Anh ngữ, sinh viên cũng cần thoả mãn các điều kiện sau để hoàn tất quy trình ứng tuyển cho bậc
đại học:
1. Prospective undergraduates must have completed a minimum of 12 years of schooling and/or submit an official diploma or
completion certificate.
Đã tốt nghiệp phổ thông với bằng tốt nghiệp chính thức hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời.
2. Official transcripts showing the classes taken and grades earned for the school years 10, 11, and 12 must be submitted. No handcarried documents will be accepted unless received in a sealed envelope.
Học bạ phổ thông (chỉ nhận bản giấy khi được gửi kèm trong phong bì có niêm phong).
3. The scholastic average for the last three years of high school must be equivalent to 2.5 GPA on a 4.0 scale. International students
cannot be admitted on a provisional or probationary basis.
Điểm trung bình 3 năm học phổ thông tương đương 2.5 theo hệ 4.0 (7.0 theo hệ 10 của Việt Nam). Không có chính sách
nhận sinh viên tạm thời hoặc dự bị.

Eligibility Requirements for Prospective Graduate Students
Điều kiện đầu vào đối với bậc cao học
This program is designed for prospective Graduate Students who do not meet the minimum English language requirements for regular
admission. Therefore, prospective Graduate Students with TOEFL scores lower than 550 paper-based or 79 internet-based or score
below a 6.5 on the IELTS are eligible to apply. Students must also meet the eligibility requirements for graduate admissions as outlined
below:
Chương trình được thiết kế dành cho các sinh viên có nhu cầu theo đuổi chương trình cao học nhưng chưa đạt đủ điều kiện Anh
ngữ đầu vào của bậc cao học. Cụ thể là các sinh viên có điểm TOEFL thấp hơn 550/ TOEFL ibt thấp hơn 79/ IELTS thấp hơn 6.5.
Bên cạnh điều kiện Anh ngữ, sinh viên cũng cần thoả mãn những điều kiện sau để hoàn tất quy trình ứng tuyển cho bậc cao học:
1. A student seeking admission to Graduate School at New Mexico State University must hold a minimum of a bachelor's degree or
an advanced degree from a regionally accredited institution. The program of preparation should be substantially equivalent in the
distribution of academic subject matter to the requirements for a comparable degree at NMSU.
Sinh viên phải có tối thiểu bằng cử nhân hoặc chứng nhận tốt nghiệp cao cấp từ một trường/học viện được công nhận trong
khu vực. Chương trình đã học trước đó phải có nền tảng và tính chất tương đương với chương trình cao học sinh viên muốn
theo đuổi tại NMSU (nhằm hạn chế số lượng các tín chỉ/ môn học tiên khởi sinh viên phải học thêm để đủ tiêu chuẩn được xét
tuyển cho chương trình cao học muốn theo đuổi).
New Mexico State University
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2. No student is officially admitted into a graduate program until a Certificate of Admission has been issued by the Graduate School.
Although the Graduate School considers this certificate valid for a one year period, academic departments may require re-application
if the admitted applicant does not enroll in the semester noted in the certificate.
Sinh viên chỉ chính thức được xét tuyển vào chương trình cao học khi nhận được Thư mời nhập học từ NMSU. Tuy thư mời
này có giá trị trong vòng một năm nhưng sinh viên có thể được yêu cần làm lại thủ tục hồ sơ nhập học nếu không đăng ký
nhập học vào đúng kì học được ghi trên thư.
3. Formal application is required of all prospective students, including graduates of NMSU, who seek admission to a graduate
program.
Mọi sinh viên muốn theo đuổi chương trình cao học đều phải thực hiện quy trình ứng tuyển theo đúng tiêu chuẩn (các bước)
đã đề ra, bao gồm cả sinh viên tốt nghiệp đại học tại NMSU.
4. Students must submit the Application for Admission as well as other supplemental documents required by the academic department.
Sinh viên cần nộp Đơn xin dự tuyển và các giấy tờ cần thiết khác theo yêu cầu chi tiết của khoa tuyển sinh từng ngành.
5. Supplemental documents may include, but are not limited to, unofficial college transcripts, test scores (TOEFL/IELTS waiver from
CELP, GRE, and GMAT), statement of purpose, writing samples, and letters of recommendation.
Các giấy tờ cần thiết khác có thể bao gồm (nhưng không giới hạn) bảng điểm tạm thời cấp bởi trường cao đẳng/ đại học,
chứng chỉ tiếng Anh (Chứng nhận miễn giảm TOEFL/IELTS từ CELP, GRE và GMAT), bài luận cá nhân, writing samples (các
đóng góp về mặt học thuật như bài báo, công trình nghiên cứu, trích đoạn trong một tác phẩm đã tham gia), thư giới thiệu.
6. If a student is recommended for admission by the academic department, the student will be required to submit official transcripts,
test scores, and the appropriate application fee directly to the Graduate School. Other official documents may be required. Official
transcripts must be sent directly from the prior colleges or university directly to the Graduate School.
Nếu một sinh viên được đề cử bởi khoa tuyển sinh, sinh viên sẽ được yêu cầu nộp bảng điểm chính thức, chứng chỉ tiếng Anh
và phí tuyển sinh trực tiếp cho NMSU. Các giấy tờ chính khác cũng được yêu cần nộp kèm. Bảng điểm gốc phải được gửi
trực tiếp từ trường cao đẳng hoặc đại học đã học trước đây đến NMSU.
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Application Process
Quy trình xét tuyển

Complete steps 1-5 below to apply to NMSU.
Sinh viên hoàn thành các bước từ 1 - 5 để hoàn thành quy trình xét tuyển vào NMSU.
Step 1. Visit https://isss.nmsu.edu and click on the Apply Now button.
Bước 1. Truy cập https://isss.nmsu.edu và nhấp vào nút 'Apply Now'.
Step 2. Follow the instructions to complete an application online. The details below are for prospective Undergraduate students only.
Graduate Students will apply directly to CELP at https://celp.nmsu.edu/.
Bước 2. Hoàn thành bước ứng tuyển trực tuyến theo hướng dẫn. *Lưu ý: Sinh viên muốn theo học cao học cần ứng tuyển trực
tiếp vào CELP tại https://celp.nmsu.edu/. Chi tiết thông tin bên dưới chỉ dành cho sinh viên theo đuổi chương trình đại học.
• Click on the online application for Undergraduate students: https://app.applyyourself.com/AYApplicantLogin/fl_ApplicantConnectLogin.asp?id=nmsu-u

Truy cập vào phần ứng tuyển đại học trực tuyến: https://app.applyyourself.com/AYApplicantLogin/fl_ApplicantConnectLogin.asp?id=nmsu-u

• Click on Create Account
Nhấp vào nút 'Create Account'
• Complete the Application Account Creation Form
(Reminder: Make sure to write down your login and password details so that you can access your application later if the need arises.)
Hoàn thành 'Application Account Creation Form' (mẫu thông tin đăng ký tài khoản) dành cho sinh viên ứng tuyển
(Lưu ý: sinh viên cần ghi lại thông tin tài khoản đã đăng ký bao gồm tên và mật khẩu để có thể truy cập vào tài khoản khi
cần thiết.)
• Login and begin application
Đăng nhập bằng tài khoản đã đăng ký và bắt đầu quy trình ứng tuyển trực tuyến
• Campus where you plan to enroll: Select Doña Ana campus if you wish to participate in the 2+2 or 1+3 Smart Pathway Program
Nếu đăng ký Chương trình Liên kết Chiến lược 2+2 hoặc 1+3, sinh viên chọn trường Doña Ana ở mục 'Campus where you
plan to enroll'
• Enrollment status — select First Enrollment in ANY college or university
Chọn 'First Enrollment' trong mục 'ANY college or university' ở phần 'Enrollment status'
• Degree Expected — select Four-year Bachelor’s degree
Chọn 'Four-year Bachelor’s degree' trong mục 'Degree Expected'
• To expedite the admissions process, students should scan and attach the following documents: Official transcripts, TOEFL or
IELTS scores (if student has them) photocopy of the information page of passport.
Để đẩy nhanh quy trình ứng tuyển, sinh viên nên scan và gửi kèm các giấy tờ sau khi ứng tuyển trực tuyến: học bạ chính
thức, chứng chỉ TOEFL hoặc IELTS (nếu có), bản photocopy hộ chiếu.
Step 3. Your Program Application Packet, when you submit it, should include:
Bước 3. Nộp trọn bộ hồ sơ ứng tuyển với các giấy tờ bao gồm như sau:
• A printed copy of your Application for Undergraduate Admission
Bản in Đơn xin ứng tuyển đại học (Application for Undergraduate Admission)
• Official transcripts from student’s high school
Học bạ phổ thông chính thức
– One official copy in English, and
01 bản dịch tiếng Anh, và
– An original transcript that is not translated in English
01 bản gốc tiếng Việt

New Mexico State University
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• Official TOEFL or IELTS scores. *Students who are applying for conditional admission and who do not have their TOEFL or IELTS
scores do not need to submit scores for admission. However, students must include a brief memo that mentions that TOEFL or
IELTS scores will not be submitted.
Bản gốc chứng chỉ TOEFL hoặc IELTS. *Sinh viên chỉ có nhu cầu xin đơn xét tuyển có điều kiện không cần phải có chứng chỉ
TOEFL hoặc IELTS nhưng cần nộp kèm một bản ghi chú rằng sinh viên sẽ không nộp chứng chỉ TOEFL hoặc IELTS.
• Copy of high school diploma or certificate of completion.
Bản photocopy Bằng tốt nghiệp phổ thông hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp.
• Copy of student’s passport.
Bản photocopy hộ chiếu.
• Financial statement verifying funds for at least $27,400.00
Giấy tờ chứng minh tài chính xác nhận tối thiểu $27,400.

*TOEFL or IELTS scores. Students will need to submit TOEFL or IELTS scores as part of the application
process. Through New Mexico State University’s Conditional Admission policy, international students who do
not meet the minimum English language requirements for regular admission can be conditionally admitted to
NMSU for intensive English through CELP. Students with no TOEFL or IELTS scores are also admissible to the
program.
*Chứng chỉ TOEFL hoặc IELTS. Theo quy trình tiêu chuẩn, sinh viên cần nộp chứng chỉ TOEFL hoặc IELTS để hoàn thành quy trình
ứng tuyển. Qua chính sách xét tuyển có điều kiện của Đại học New Mexico State (NMSU), sinh viên quốc tế chưa đạt yêu cầu Anh ngữ
đầu vào có thể được xét tuyển có điều kiện để học tại NMSU qua chương trình Anh ngữ chuyên sâu của CELP. Ngoài ra, sinh viên chưa
thi TOEFL hoặc IELTS cũng có thể tham gia chương trình này.

Step 5. Courier Program Application Packet to:
Bước 5. Địa chỉ gửi trọn bộ hồ sơ ứng tuyển:
Dr. Kristian Chervenock
Center for English Language Programs
New Mexico State University
International Programs
P.O. Box 30001 — MSC 3567
Las Cruces, NM 88003-8001

For Graduate Students:
Dành cho sinh viên cao học:
Apply directly to CELP at: https://celp.nmsu.edu/application/
Ứng tuyển trực tiếp vào CELP tại: https://celp.nmsu.edu/application/

Connect With Us!
Địa chỉ liên hệ

Email: celp@nmsu.edu
Tel: +1 575-646-2071
Web: www.celp.nmsu.edu
Facebook: facebook/celp.nmsu
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All About Discovery!™
Center for English
Language Programs
celp.nmsu.edu

