KIRKWOOD CỦA TÔI
DANH MỤC
ỨNG DỤNG

Đăng ký tại www.kirkwood.edu/apply. Miễn phí,
nhanh, và dễ.

BÀI THI ESL MIỄN PHÍ
(FREE ESL ACCUPLACER)

Thực hiện bài thi ESL (ESL Accuplacer) miễn phí tại
Test Center, Hội trường Cedar 2055 ở Cedar Rapids
hoặc phòng 102 trong khuôn viên Iowa City Campus.

TRỢ CẤP TÀI CHÍNH

Gửi đơn xin Hỗ trợ Liên bang miễn phí cho Sinh viên
của bạn (FAFSA - Free Application for Federal Student
Aid) sau ngày 1 tháng 10. Hoàn tất đơn xin Hỗ trợ
Liên bang miễn phí cho Sinh viên của bạn (FAFSA) tại
www.fafsa.gov. Mã trường của Kirkwood, là 004076.
Truy cập www.kirkwood.edu/fafsahelp để xem khi
nào có trợ giúp.

HỌC BỔNG

Kirkwood trao học bổng trị giá hơn 3 triệu đô la mỗi năm!
Đăng ký ngay bây giờ để cơ hội của bạn được xem xét.
Chương trình học bổng Leaders for Tomorrow and
Presidential được trao đặc biệt riêng cho học sinh trực
tiếp từ trường trung học. Đăng ký tại www.kirkwood.
edu/scholarships.

NỘI TRÚ

Kirkwood làm việc với các khu chung cư trong khu vực
với khoảng cách đi bộ tiện lợi cho sinh viên của chúng
tôi nhiều lựa chọn nhà ở nội trú. Cho dù bạn có kế
hoạch sống với bạn bè hay cần kết hợp với bạn cùng
phòng, Kirkwood có thể giúp đỡ trong suốt quá trình
nhà ở nội trú để tìm sự phù hợp nhất cho mỗi học sinh.
Tìm hiểu tại www.kirkwood.edu/housing hoặc gọi số
319-398-7647.

SỰ ĐỊNH HƯỚNG

Đăng ký khóa học diễn ra theo định hướng. Tất cả các
sinh viên mới được yêu cầu tham dự khóa học định
hướng. Tìm hiểu thêm thông tin tại www.kirkwood.edu/
elaorientation.

THAM GIA VÀO!

Với hơn 200 sự kiện mỗi năm và gần 100 câu lạc bộ
và tổ chức trong khuôn viên trường, Kirkwood cung
cấp các cơ hội bên ngoài lớp học để giúp đỡ bạn tận
dụng tối đa kinh nghiệm việc học tập của bạn trong đại
học. Tham gia một câu lạc bộ là một cách tuyệt vời để
gặp gỡ những người bạn mới và thực hành tiếng Anh!
www.kirkwood.edu/studentlife

MUA SẮM TẠI CÁC TIỆM
CỦA TRƯỜNG

Tại EagleTech, bạn có thể tìm thấy những sản phẩm mới
nhất về máy tính xách tay, máy tính bảng và phụ kiện
từ những tên tuổi thịnh hành nhất, như Apple, HP và
Beats, với giá ưu tiên trong giáo dục và miễn thuế! Ghé
vào Nhà sách Kirkwood để chọn sách và đồ dùng bạn
cần cho lớp học, cũng như trang phục Kirkwood từ các
thương hiệu hàng đầu. shop.kirkwood.edu

?

ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN

Gọi 319-398-5668, email ela@kirkwood.edu,
Hoặc truy cập tại www.kirkwood.edu/ela

