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Bước 1: Hoàn thành phiếu đăng kí
online tại www.scholarspromise.net

Giấc mơ của bạn…
Cam kết của chúng tôi
Scholars’ Promise International, LLC
(SPI) là nhà cung cấp các dịch vụ giáo
dục nhằm là cầu nối giữa sinh viên
quốc tế và các trường trung học, đại
học tiên tiến của Hoa Kỳ trong việc
mang tới cơ hội học tập và hợp tác.
SPI sử dụng giáo trình của các trường
đối tác trong việc giảng dạy sinh viên
quốc tế, mang tới cơ hội tiếp cận các
trường trung học danh tiếng của Hoa
Kỳ mà thường bị hạn chế do vấn đề
cư trú và chi phí. Tham gia học qua
mạng của một trường trung học được
công nhận trên toàn nước Mỹ sẽ tiết
kiệm các khoản chi phí lớn cho sinh
viên và gia đình họ, trong khi đó vẫn
mang tới cơ hội học tập đại học cho
các sinh viên.

a. Viết hai bài luận theo cấu trúc cụ
thể, mỗi bài khoảng 250 từ (đề bài
được cung cấp online)
b. Đăng tải các tài liệu sau:
. Giấy khai sinh
. Bảng điểm
. Chứng minh thư hoặc thẻ học
sinh có ảnh

Bước 2: Nộp hồ sơ đăng kí và khoản
phí không hoàn trả $100 USD
Hồ sơ của bạn sẽ được xét duyệt trong
vòng 05 – 10 ngày làm việc sau khi nộp.
Kết quả xét duyệt hồ sơ sẽ được gửi tới
địa chỉ email được cung cấp trong hồ
sơ.

Giấc mơ của bạn…
Cam kết của chúng tôi
SCHOLARS’ PROMISE
INTERNATIONAL
www.scholarspromise.net
+1 (267) 607-3762

CHƯƠNG TRÌNH HỌC *
Các khóa học online được giảng dạy bởi đội ngũ
giáo viên được chứng nhận giúp sinh viên trong
việc học tập kiến thức cần thiết cho thành công
tiếp theo tại các trường đại học Hoa Kỳ. Sinh
viên sẽ học chương trình giống như chương trình
của các sinh viên thực thụ của các trường đối tác,
và sau khi hoàn thành các yêu cầu của ban quản
trị các trường đối tác, sinh viên sẽ được cấp bằng
trung học Mỹ, được công nhận trên toàn thế giới.

Cam kết của chúng tôi

N ĂM T HỨ N HẤ T:

GIẤC MƠ CỦA BẠN LÀ
Có được bằng tốt nghiệp trung học
của Mỹ

CAM KẾT CỦA CHÚNG TÔI LÀ
Giúp bạn phát triển, trở thành một con
người tiềm năng, có khả năng tự học
hỏi, là người lãnh đạo, sáng tạo và
giải quyết vấn đề; và chuẩn bị cho
bạn hành trang thành công trong học
tập cao hơn.

Số học I
Chúng tôi là những chuyên gia về giáo dục.

Lịch sử Thế giới

Chúng tôi cam kết luôn thấu hiểu và là những
tấm gương hướng dẫn các bạn bởi vì

Tiếng Anh

Chúng tôi là những chuyên gia và luôn luôn
cố gắng hoàn thiện.
Chúng tôi cam kết sẽ thách thức tình trạng mặc
định vốn có của vấn đề du học Hoa Kỳ

Giáo dục thể chất
Nghệ thuật tự chọn

 Tham gia một chương trình giáo
dục quốc tế
NĂM THỨ HAI:
Hình học

Sức khỏe và chăm sóc sức

Lịch sử Hoa Kỳ

khỏe

Văn học tiếng Anh I
Hóa học
Âm nhạc tự chọn

Chúng tôi là những người dẫn đầu.
Chúng tôi cam kết tìm kiếm những giải pháp
sáng tạo cho những vấn đề phức tạp bởi vì

BẠN SẼ...

Sức khỏe và chăm sóc sức khỏe

Chúng tôi cam kết phá vỡ các rào cản và tạo ra
con đường đi tới thành công bởi vì
Chúng tôi là những người giải quyết vấn đề.

 Thể hiện khả năng học tập thành
công thông qua một chương trình
học chất lượng

NĂ M T HỨ B A:

 Trở thành thành viên của cộng

Số học II

Chúng tôi là những người sáng tạo.

 Được chuẩn bị tốt nhất cho việc
được nhận học bậc Đại học ở Hoa
Kỳ

Kinh tế học
Văn học tiếng Anh II
Vật lý
Nghệ thuật lãnh đạo tự chọn I
Sức khỏe và chăm sóc sức khỏe

NĂ M T HỨ TƯ :
Tích phân đại cương
Giáo dục công dân tự chọn
Văn học tiếng Anh III
Khoa học tự chọn

Chúng tôi cam kết làm việc hết sức mình vì

Nghệ thuật lãnh đạo tự chọn II

Chúng tôi là các chuyên gia về giáo dục.

Sức khỏe và chăm sóc sức khỏe

*Khóa học cụ thể sẽ được tư vấn dựa trên yêu cầu cụ thể của trường đối tác
và trình độ đầu vào của sinh viên.

đồng từng học tập thành công tại
một trường trung học danh tiếng

