GHI DANH QUỐC TẾ - VIỆT NAM
Điều kiện Ghi danh vào Đại học Merrimack
Chúng tôi có một thể thức xét đơn tổng thể, theo nghĩa là chúng tôi sẽ cứu xét tất cả các chứng thư của
bạn khi xét đơn xin học, và không chỉ dựa vào phần học bạ của bạn.
Sinh viên Merrimack có mức điểm trung bình GPA 3.0 nghĩa là thứ hạng “B” trong hệ thống xếp hạng
điểm Hoa Kỳ. Người nộp đơn phải đạt trình độ học thuật tương đương với mức trung học đệ nhị cấp,
thường là văn bằng Tú tài cho các sinh viên Việt Nam. Những văn bằng khác cũng có thể được chấp
nhận (văn bằng IB, tốt nghiệp trung học Hoa Kỳ, văn bằng Anh quốc ở trình độ O, AS và A). Mọi thí
sinh phải nộp học bạ trung học, một đơn thư cá nhân, một giấy giới thiệu của thầy giáo và người
khuyên bảo. Bạn phải nộp chứng chỉ Khả năng Anh Ngữ (Điểm TOEFL tối thiểu là 79, hay điểm IELTS
là 6.5). Bạn không buộc phải nộp điểm SAT hay ACT, vì Merrimack là một trường trắc nghiệm nhiệm ý.
Thể thức Nộp đơn Thông thường
Trường Merrimack xử dụng thể thức Nộp đơn thông thường. Để nộp đơn nhập học, hãy vào Trang
mạng của trường tại www.commonapp.org, Trường Merrimack không đòi lệ phí nộp đơn.
Phương tiện cho Sinh viên Quốc tế
Nhà trường có nhiều phương tiện dành cho sinh viên mới đến Hoa Kỳ lần đầu tiên. Tại Merrimack, bạn
có thể dễ dàng gia nhập cộng đồng của nhà trường với trên 50 tổ chức hội đoàn sinh viên. Chúng tôi
cũng có nhiều sự kiện văn hóa đặc biệt trong năm để cho sinh viên và ban giảng huấn cùng tham dự.
Dưới đây là một số cách thức để chào đón các bạn đến nhà trường:
•
•
•
•
•
•

Chương trình Hướng dẫn Tổng thể Sinh viên Quốc tế, gồm cả đón rước tại phi trường
Chương trình Bạn học Chỉ dẫn để giúp các sinh viên quốc tế hòa nhập vào công đồng
Merrimack
Dịch vụ học thuật, xin chiếu khán và công tác mục vụ cho sinh viên quốc tế
Tư vấn Nghề nghiệp tận tâm, dựa theo chương trình học chuyên đề và sở thích nghề nghiệp
của bạn
Hội đoàn Sinh viên cùng những sinh hoạt như ban đại diện, câu lạc bộ và thể thao trong nhà
Các sự kiện đặc biệt suốt năm

Sinh viên tại Trường
Tại trường Merrimack, chúng tôi chăm lo cho sinh viên, dù họ đang học tại trường hay đã tốt nghiệp và
trở thành cựu sinh viên thành công. Từ lúc bạn bước xuống phi cơ, cho đến ngày bạn bước trên bục
nhận bằng, toàn thể cộng đồng nhà trường sẽ sát cánh với các bạn. Sinh viên của chúng tôi ưa thích
chia xẻ kinh nghiệm và giúp đỡ các sinh viên quốc tế mới nhập học thích nghi với cuộc sống tại Hoa Kỳ.
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Ban Giảng Huấn của bạn
Ban Giảng huấn Merrimack bao gồm đồng đều giữa
nam với nữ, và 87% đều tốt nghiệp các bằng cấp cao
nhất trong ngành của họ. Họ sẽ là ban giảng huấn và
những người hỗ trợ các bạn. Họ hân hoan giúp các bạn
học hỏi và phát triển.
Sinh hoạt tại Trường
Với trên 50 hội đoàn, cả tranh đua lẫn thể thao, và cả
một đài truyền thanh trên mạng riêng của trường –
WMCK – bạn chắc chắn sẽ chọn được một loại sinh
hoạt trong khuôn viên trường rộng 220 mẫu. Nhà Đoàn
kết "Unity House" là một sáng kiến mới do sinh viên
gây dựng để tạo một không gian sinh hoạt bao gồm đủ
loại văn hóa, mầu da và sở thích để sinh viên gặp nhau
làm quen, chia xẻ ý kiến và phát triển những sáng kiến
cho trường hầu tạo nên một nhà trường đa văn hóa và
gồm nhiều khuynh hướng khác biệt. Tất cả đều được
đón nhận vào cộng đồng.
Ẩm thực tại Merrimack
Merrimack cung ứng đủ loại ẩm thực phù hợp với đủ
loại chế độ và tập quán ăn uống tại các quán ăn như
Sparky’s Place, Warrior’s Den, Zime, hay là ở một trong
hai quán cà phê trong trường. Chúng tôi còn có một nhà
bếp nhỏ dành cho các sinh viên ngoại trú tại khu nhà
khách 47 Lounge. Chúng tôi cũng có nhà hàng cung
cấp chế độ ăn uống của người Hồi giáo cùng một số
chế độ ăn uống đặc biệt khác gần nhà trường dành cho
những sinh hoạt giao tế xã hội của các bạn!
Đời sống Tâm linh
Trường Merrimack College là một đại học chọn lọc, độc
lập theo truyền thống của Dòng Cơ Đốc giáo
Augustinian. Mọi tôn giáo và truyền thống đều được
tôn trọng.
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