TROY UNIVERSITY
Troy, Alabama 36082
PHONE:1(334) 670-3335 FAX:1 (334) 670-3735
1. Tên ____________________________ _____________________________ ___________________________
Họ
Tên
Tên đệm
2. Quốc gia nơi sinh: _______________________ Quốc tịch : __________________________________________
3. Địa chỉ thường trú _________________________________________________________________________ __________
____________________________________________________________________________________ _________________

E-Mail: _________________________ Điện thoại: _______________________ Fax: _____________________
(Country code) (City code)
4. Giới tính: Nam _____ Nữ _____ Ngày sinh: ________________________ Nơi sinh: _____________________
Tháng / Ngày / Năm
5. Bạn đã bao giờ nộp đơn xin học tại Trường Troy chưa? _________ Nếu có thì khi nào? ___________________
6. Bạn dự tính học vào kỳ học nào Thu _______ Xuân _______ Hạ _______Năm? ______
7. Chương trình học: Đại học______ Chuyển tiếp tại TU ______ Sau đại học_______ AEG _______
Dành riêng cho AEG: Fall Term I ___ Fall Term II ___ Spring Term I ___ Spring Term II ___ Summer ___
8. Trường Phổ thông Trung học: _______________________________ Ngày tốt nghiệp: _______________
9. Danh sách tất cả các trường ở trình độ cao hơn đã theo học:
Tên trường
Tỉnh, Thành, Nước
Ngày nhập học

Chứng chỉ, bằng cấp

_____________________________________________________________________________________________ _______
_____________________________________________________________________________________________

10. Hiện nay bạn còn tiếp tục học tại trường gần đây nhất mà bạn tham gia không? ____________ Ngày nhập học gần
nhất____________
11. Ngành học tại Trường Troy mà bạn muốn theo học:
__________________________________________________________________________________________
12. Điểm TOEFL_____ (Hãy gửi điểm TOELF chính thức cho trường theo code: 1738)
13. Bạn biết đến trường Troy qua kênh thông tin nào? (Hãy xem tất cả các kênh sau)
Bạn bè _____ Triển lãm giáo dục _____ Thư giới thiệu ______ Quảng cáo _____
Đại diện của Trường__________________________________________ (ghi đầy đủ tên Đại diện của Trường)
Bạn cần yêu cầu các trường bạn đang theo học gửi bảng điểm chính thức của bạn trực tiếp cho Trường Troy theo địa chỉ bên dưới
Các bảng điểm phải được dịch ra tiếng Anh
Tôi xác nhận là tôi đã cung cấp đầy đủ và chính xác tất cả các thông tin. Tôi biết rằng việc cung cấp thông tin không đầy đủ hoặc không
chính xác có thể dẫn đến việc tôi không được Trường Troy chấp nhận vào học. Theo điều kiện của Trường, tôi cũng hứa là sẽ tuân thủ
mọi quy định và thủ tục của Trường
Ngày ________________________

Chữ ký

_______________________________________________

************************************************************************************************
Yêu cầu nộp đơn xin học này cùng lệ phí tuyển sinh cho Trường Đại học Troy
Thông tin thêm- nếu được, bạn haỹ cung cấp những thông tin sau:
Số thẻ an ninh xã hội _____________________
Các điểm kiểm tra: SAT ________ ACT ________ GRE ________ GMAT ________ MAT ________
(điểm chính thức)
Trường đại học Troy không phân biệt giới tính, dân tộc, tôn giáo hoặc người tàn tật trong việc xét tuyển vầo trường cho mọi chương
trình.
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