THƯ GỬI PHỤ HUYNH
Kính gửi Phụ huynh/Người giám hộ:
Tôi rất lấy làm vinh dự được viết thư cho quý vị, phụ huynh của một sinh viên ưu tú sắp bước chân vào
ngưỡng cửa cao đẳng đại học. Tôi muốn cung cấp những thông tin chi tiết về Đại học Colorado Denver và
kính mời quý vị cùng con của quý vị tới tìm hiểu thêm.
Hệ thống Đại học Colorado được hình thành vào năm 1876, năm kỷ niệm 100 năm ngày Tuyên bố Độc lập
của Hoa Kỳ và cùng năm đó Colorado trở thành một tiểu bang. Với lịch sử từ năm 1912, CU Denver được
chính thức thành lập với tư cách là một học sở độc lập vào năm 1974 và hiện nay bao gồm hai học sở là
Downtown Denver và Anschutz Medical. CU Denver đã phát triển mở rộng và hiện có 13 trường học và cao
đẳng, với trên 130 chương trình văn bằng, một bệnh viện giảng dạy
chính và trên 90 trung tâm nghiên cứu, học viện, phòng thí nghiệm và
phòng khám. CU Denver thu hút trên US$420 triệu hàng năm dưới dạng
các khoản tài trợ theo tiêu chí xét duyệt cạnh tranh và kinh phí cho hoạt
động nghiên cứu, tạo những bước đột phá trong một số lĩnh vực từ cải
thiện năng lực điều trị ung thư cho tới tạo ra những cơ sở hạ tầng đô thị
bền vững hơn. CU Denver có những trường Y khoa, Nha khoa và Kiến
trúc duy nhất tại Colorado và giảng dạy Anh ngữ cũng như luyện thi GRE
thông qua Học viện ESL với một giáo trình được thiết kế đặc biệt cho
những sinh viên sắp học đại học.
Quý vị có thể sẽ đặc biệt quan tâm khi biết rằng những sinh viên xuất sắc nộp đơn xin học sẽ được xét duyệt
để nhận Học bổng Tổng thống trị giá $US20.000 trong vòng 4 năm (8 học kỳ) theo phương thức xét tuyển
cạnh tranh. Những sinh viên nộp đơn thể hiện năng lực trí tuệ có thể xin học Chương trình Lãnh đạo và
Danh dự của Đại học (UHL) theo đó cấp bằng danh dự cho chuyên đề phụ và nhiều chương trình đặc biệt
khác. Nghiên cứu bậc đại học được khuyến khích và hỗ trợ thông qua UHL và những chương trình đặc biệt
khác trong học sở. Thông qua thư viện của trường và một danh mục chia sẻ trực tuyến, sinh viên có thể sử
dụng 15 bộ sưu tập đặc biệt, 11 triệu ấn phẩm và 3,5 triệu tài liệu điện tử. Sinh viên được hỗ trợ về công
nghệ tại các bàn làm việc trong phòng máy tính của học sở và thông qua Bàn hỗ trợ trực tuyến CU (Online
Help Desk). Cổng thông tin của trường đại học (UCDAccess) kết nối sinh viên với mạng Internet, các dịch vụ
e-mail, tài nguyên thư viện, lịch học, kết quả học tập và thông tin hóa đơn. Dịch vụ Internet không dây cũng
được cung cấp trong tất cả các tòa nhà của học sở.
Học sở của chúng tôi nằm tại thành phố Denver, Colorado trong một môi trường đô thị lành mạnh tựa lưng
vào dãy núi Rocky Mountain tuyệt đẹp ở miền trung Hoa Kỳ. Denver là một thành phố nổi tiếng với cuộc sống
dễ chịu, đời sống văn hóa nghệ thuật phong phú, những đội thể thao danh tiếng, những công viên, môi
trường an toàn và nhiều giá trị khác. Mới đây, Denver được xếp hạng là Thành Phố Khỏe Mạnh Nhất Nước
Mỹ trên tạp chí Newsweek Magazine. Denver cũng cung cấp vô vàn các cơ hội
việc làm thực tập, việc làm tình nguyện và những trải nghiệm học tập ngoài lớp
học trong một nền kinh tế chuyển mình mạnh mẽ của thành phố.
Thông qua Sân bay Quốc tế Denver, có thể dễ dàng tới thành phố này nhờ các
chuyến bay quốc tế và nội địa. Đồng thời cũng dễ dàng di chuyển tới học sở của
Đại học Colorado Denver qua hệ thống giao thông công cộng. Quý vị có thể tìm
hiểu thêm về các chương trình của chúng tôi, đời sống sinh viên và các hoạt động
tại http://international.ucdenver.edu.
Vui lòng cho chúng tôi biết nếu quý vị có bất cứ thắc mắc nào bằng cách liên hệ
với chúng tôi qua địa chỉ email application@ucdenver.edu. Chúng tôi hi vọng quý
vị và con của quý vị sẽ nghiêm túc cân nhắc giá trị mà Đại học Colorado Denver
đem lại.
Trân trọng,
George F. Kacenga,
Trưởng phòng Quản lý Tuyển sinh Quốc tế

