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Student Application Đơn Xin Học Dành Cho Học Sinh 
to attend a WA Global Network American School  tham gia mạng lưới trường Mỹ toàn cầu của WA 

General Information Thông Tin Chung 
Date of Application Ngày đơn xin phép:   Month Tháng _________   Day Ngày ______ Year Năm _________  

Applying to begin school in Khóa nhậ̣̣̣̣p học:  q Spring/January 2019 Mùa xuân / Tháng 1 2019  

q Fall/August 2019 Mùa thu / Tháng 8 2019      q Other Mùa khác __________   

Primary Contact Thông Tin Người Nhà 
Who should WA Global Network correspond with regarding this student? Thông tin người liên lạc về học sinh 

Given Name Tên _________________   Family Name Họ ____________________ English Name Tên Tiếng Anh _____________________ 

Relation to Student Quan Hệ Với Học Sinh       

q Parent Bố / Mẹ      q Biological Relative Họ Hàng      q Agent Văn Phòng Đại Diện      q Other Khác ______________    

Email Email Người Nhà  _________________________________      Skype ID của Người Nhà ____________________________ 

WeChat ID của Người Nhà ______________________________      Mobile Phone Số Điện Thoại Của Người Nhà ____________________ 

Student Information Thông Tin Học Sinh 
Given Name Tên _________________   Family Name Họ ____________________ English Name Tên Tiếng Anh _____________________ 

Sex Giới Tính q Male Nam     q Female Nữ 

Birthdate Ngày Sinh Month Tháng _________   Day Ngày ______ Year Năm _________ 

Current Age Tuổi Hiện Tại ________ Current Grade Lớp Hiện TạI ________ 

Student’s Email Address Email Của Học Sinh  ______________________     Student’s WeChat ID WeChat ID Của Học Sinh  ___________________ 
 

Address (Residence) Địa chỉ ____________________________________________ 

City Thành phố  _______________________ 

Province  Tỉnh _______________________ 

Postal Code  Mã Bưu Điện  _______________ 

Country Quốc Gia _______________ 

Country of Birth Nơi Sinh _____________________  Country of Citizenship Quốc Tịch  _________________ 

Passport # Số Passport  _____________________   

Passport Expiration Date  (MM/DD/YYYY)  Ngày Passport Hết Hạn (Tháng / Ngày / Năm)  ________________ 

Has the student traveled to the United States previously?     
Học sinh đã từng đi du lịch ở Mỹ chưa?      q Yes (Có)      q No (Không) 

Does the student have a current valid B-2 VISITOR VISA for the United States?            
Học sinh hiện tại đang có visa B-2 dành cho khách du lịch không?   q Yes (Có)      q No (Không) 

Does the student have a current valid F-1 STUDENT VISA for the United States?            
Học sinh hiện tại đang có visa F-1 dành cho học sinh quốc tế không?   q Yes (Có)      q No (Không) 
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Parent / Legal Guardian Information  
Thông Tin Người Nhà / Người Giám Hộ Hợp Pháp 
PARENT #1  Phụ Huynh #1 
Given Name Tên _____________________   Family Name Họ _________________ English Name Tên Tiếng Anh _______________ 

Does he/she speak English? Có thể nói được Tiếng Anh? q Yes (Có)      q No (Không) 

Marital Status Tình trạng hôn nhân   q Married Kết Hôn      q Divorced Li Dị     q Separated Ly Thân 

Email Email Phụ Huynh #1  _________________________________ 

WeChat ID WeChat ID Phụ Huynh #1 ____________________     Mobile Phone Số Điện Thoại Phụ Huynh #1  ____________________ 

Employer Name Công ty làm việc ________________________________ Position/Title Chức Vụ __________________________________ 

Employer City Thành Phố nơi làm việc _________________________________ 

 

PARENT #2  Phụ Huynh #2 
Given Name Tên _____________________   Family Name Họ _________________ English Name Tên Tiếng Anh _______________ 

Does he/she speak English? Có thể nói được Tiếng Anh? q Yes (Có)      q No (Không) 

Marital Status Tình trạng hôn nhân   q Married Kết Hôn      q Divorced Li Dị     q Separated Ly Thân 

Email Email Phụ Huynh #1  _________________________________ 

WeChat ID WeChat ID Phụ Huynh #1 ____________________     Mobile Phone Số Điện Thoại Phụ Huynh #1  ____________________ 

Employer Name Công ty làm việc ________________________________ Position/Title Chức Vụ __________________________________ 

Employer City Thành Phố nơi làm việc _________________________________ 

 

Referral Information  Thông Tin Giới Thiệu 
How did you hear about WA Global Network? Làm thế nào bạn nghe về / biế̉t đến chúng tôi - WA Global Network? 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

Do you know any other students who have attended a WA Global Network school or SEI? Bạn có quen biết học sinh 
khác đã từng tham gia mạng lưới toàn cầu của Mỹ hay SEI không? 

____________________________________________________________________________________________________________ 

Did you meet with a WA Global Network staff member in your home country? If so, when and where? Bạn đã từng 
gặp nhân viên của chúng tôi ở Việt Nam chưa? Khi nào và ở đâu? 

____________________________________________________________________________________________________________ 
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Student Responses  Phần Trả Lời Dành Cho Học Sinh 
1) Explain why you would like to study in the United States. What are your goals? Hãy giải thích tại sao bạn muốn đi 
học ở Mỹ. Mục tiêu của bạn là gì? 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

 

2) Describe an important life lesson you have learned in the past few years. Explain how it has affected you. Miêu Tả 
Một bài học về cuộc sống mà bạn đã học được trong vài năm qua. Hãy giải thích bài học đó đã ảnh hưởng bạn như thể 
nào. 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

 

3) Describe your attitude toward learning about Christianity while at a WA Global Network school. Hãy miêu tả thái 
độ của bạn về việc học hỏi thêm về cơ đốc giáo trong khi tham gia chương trình của mạng lưới toàn cầu của WA 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 
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Parent / Guardian Responses  Phần Trả Lời Dành Cho Người Nhà 
1) Describe your child and explain how we can best help your son or daughter be successful and reach his or her goals. 
Hãy miêu tả con của bạn và giải thích cách tốt nhẫt để chúng tôi có thể giúp con của bạn thành công đạt được mục tiêu 
mong muốn 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

 

2) Are you comfortable with your son or daughter attending church and learning about Christianity while studying in 
a WA Global Network school?  Bạn có cảm thấy yên tâm về việc con của bạn đi nhà thờ và tìm hiểu thêm về cơ đốc giáo 
trong khi đi học một trong những trường nằm trong mạng lưới toàn cầu của WA không? 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

 

School Preferences  Trường Mong Muốn 
Which School(s) are you interested in attending?  
Hãy chọn trường mà bạn mong muốn được chấp nhận              ❑		No Preference Không rõ	 	 ❑		Wheaton Academy 

Other Schools Trường khác: _____________________________________________________________________________________________ 
 

What SPORTS are important to you? (Check all that apply) 
Môn thể thao nào quan trọng nhất đối với bạn? Bạn có thể đánh dấu hơn một môn 

q NONE Không quan trọng  

q Baseball Bóng rổ  q Soccer Bóng đá  q Softball Bóng chày              q Basketball Bóng rổ 

 q Volleyball Bóng chuyền  q Swimming Bơi lội q Football Bóng bầu dục                 q Badminton Cầu lông 

 q Track & Field Chạy đua  q Tennis  q OTHER Môn khác _______________________ 

What ACTIVITIES are important to you? (Check all that apply) 
Hoạt động nào dưới đây quan trọng đối với bạn? Bạn có thể đánh dấu hơn một hoạt động  

 q Choir Hợp ca   q Student Council Hội đồng học sinh q Media Arts Nghệ thuật truyền thông 

 q Theater Kịch trương   q Robotics Robot  q Debate Tranh luận q Ceramics Đô gôm 

 q Graphic Design Thiết kế đồ họa q Math Toán q Broadcasting Truyền tin  q NONE Không quan trọng 

q OTHER Hoạt động khác  ____________________ 
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English Proficiency Khả Năng Lưu Loát Tiếng Anh 

Current School Name Tên trường học hiện tại ____________________________________  

School City Địa điểm của trường học ______________________________ 

How many years have you studied English?  Bạn đã học tiếng anh bao lâu? 

q 0-2 years năm q 3-4 years năm q 5-6 years năm q 7-8 years năm q 9+ years năm 

How many years have you studied English with a native English speaker? Bạn đã học tiếng anh với người bản xứ bao lâu? 

q 0-2 years năm q 3-4 years năm q 5-6 years năm q 7-8 years năm q 9+ years năm 

In what setting have you been taught English? Bạn đã học Tiếng Anh như thế nào? 

q At Home (my parents taught me) (Ở nhà, ba mẹ dạy) 
q After School / Weekends (English training center or tutoring) (Học thêm ở trường ngoại ngữ) 
q At School (in English classes) (Trong trường dạy Tiếng Anh) 
q At a Full-Time English School (All learning is done in English) (Trường dạy chương trình Tiếng Anh) 

Which tests have you taken? Bạn đã thi bằng nào? 

q NONE        q iTEP Slate Plus      q TOEFL Jr.     q TOEFL � Other ____________________________ 

 

1) Name of Test __________________ Date Taken _________________  Score ________________ 

2) Name of Test __________________ Date Taken _________________  Score ________________ 

3) Name of Test __________________ Date Taken _________________  Score ________________ 
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Summer English Institute (SEI) 
SEI is the required preparation and orientation program for WA Global Network schools. All students entering a WA Global 
Network school attend SEI before beginning classes at their school. (SEI là chương trình ngoại ngữ và chương trình định hướng 
dành cho học sinh tham gia một trong những trường nằm trong mạng lưới toàn cầu của WA) 

Which SEI program does the student wish to participate in? (Bạn muốn tham gia chương trình SEI nào?) 

q SEI + West Coast Travel (July 12-August 2, 2019) (SEI + Du lịch bờ biển Tây) 
q SEI + West & East Coast Travel (July 12-August 6, 2019) (SEI + Du lịch bờ biển Tây và bờ biển Đông)  

Additional Services & Programs (Các chương trình và dịch vụ bổ sung) 
WA Global Network offers several premium services available for students and parents.  
(mạng lưới trường Mỹ toàn cầu của WA cung cấp dịch vụ cao cấp dành cho sinh viên và phụ huynh) 

q Mentoring Program ($800) (Chương trình tư vấn) 
q VIP Photo-a-Day Program ($500) (Chương trình chụp hình VIP) 

SEI Special Tracks (Chương trình SEI đặc biệt) 
SEI partners with California Baptist University to offer students specialized tracks led by American university professors in state-of-the 
art facilities. Students may select ONE additional track. (SEI đã đối tác với trường đại học California Baptist University để mang đến 
cho học sinh những chương trình được dạy bởi giáo sư Mỹ) 

q Engineering Track ($800) (Chương trình kỹ sư) 
q Leadership Track ($800) (Chương trình lãnh đạo) 
q Graphic Design & Animation Track ($800) (Chương trình thiết kế đồ họa & hoạt ảnh) 

 

 

 

NEXT STEPS Bước tiếp theo 
1) The $375 application fee must be paid at waglobalnetwork.org/pay. The application will not be processed until 

the application fee has been received. (Nộp phí hồ sơ $375 trên trang web waglobalnetwork.org/pay. Hồ sơ sẽ 
không được xem xét đến khi chúng tôi nhận được chi phí hồ sơ) 
 

2) Additional Documents: the following documents must be submitted at waglobalnetwork.org/documents (Tài 
liệu bổ sung: các tài liệu sau đây phải được nộp trên trang web của chúng tôi tại 
waglobalnetwork.org/documents ) 
 

● Official Transcripts / Grades from the past two years (including the current year)  
(Bảng điểm chính thức / Các điểm từ hai năm qua bao gồm năm hiện tại)	

● 3-5 Pictures of the student, including a headshot (3-5 Hình ảnh của học sinh, bao gồm một headshot)	
● Copy of the student’s Passport (Bản sao Hộ chiếu của học sinh)	
● Immunization Records translated into English (Chủng ngừa được dịch sang tiếng Anh)	
● Copy of English Test score results (iTEP, TOEFL, or TOEFL Jr.) (Bản sao kết quả điểm thi tiếng Anh)	

 

Questions? Thắc mắc thêm? 
Please email mail@waglobalnetwork.org or contact us on WeChat (WAnetUSA). 

Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng email mail@waglobalnetwork.org hoặc qua WeChat ̣WAnetUSA.  

 


