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Kính gửi Phụ Huynh/Người Giám Hộ:
Tôi rất hân hạnh được viết thư cho quý vị, phụ huynh của một học sinh đầy tài năng học tập cam kết sẽ theo học đại
học. Mục đích của tôi là cung cấp cho quý vị thông tin chi tiết về Purdue University Northwest (PNW, Trường Đại
Học Purdue Tây Bắc) và kính mời quý vị và con em mình tìm hiểu thêm về trường.
Được thành lập vào năm 2016, Purdue University Northwest có nguồn gốc
từ hơn 70 năm trước. Là một phần trong hệ thống trường đại học Purdue
University, PNW tự hào cung cấp hơn 70 lĩnh vực học tập và nghiên cứu cho
khoảng 10,000 sinh viên, đại diện cho 47 quốc gia. Với việc cân bằng trong
thiết lập khuôn viên đô thị và nông thôn của trường, PNW mang đến sự gần
gũi đặc biệt với ngành sản xuất, công nghiệp, bờ hồ Michigan thư giãn và
những cơ hội của thành phố lớn thứ ba ở Hoa Kỳ - Chicago gần đó!
Purdue University Northwest là một trường đại học toàn diện, được công
nhận đầy đủ và nổi tiếng về học thuật. Sinh viên chọn PNW như một lộ trình đầy hứa hẹn giúp các em đạt được mục
tiêu của mình. Quy mô lớp học nhỏ và việc trường gần khu vực Chicago rộng lớn có nghĩa là sinh viên có thể phát
triển các mối quan hệ trực tiếp với giáo sư, có được những trải nghiệm thế giới thực bên ngoài lớp học và khám phá
những khả năng vô tận. Các khuôn viên của chúng tôi thúc đẩy một cộng đồng học thuật sôi động thông qua quá trình
giáo dục đại học và sau đại học ứng dụng, chất lượng cao. Cho dù sinh viên quan tâm đến kinh doanh, khoa học tự
nhiên và kỹ thuật, công nghệ kỹ thuật cơ điện tử, công nghệ y tế, quản lý khách sạn và du lịch, công tác xã hội hay
muốn có bằng cấp tùy chỉnh từ một trong 70 lĩnh vực học tập và nghiên cứu cấp đại học hoặc sau đại học của trường,
dịch vụ sinh viên tuyệt vời sẽ hỗ trợ trải nghiệm học tập của các em. Việc hoàn thành Chương Trình Ngôn Ngữ Tiếng
Anh (ELP) tại Purdue Northwest thỏa mãn yêu cầu về thành thạo Tiếng Anh và sinh viên có thể có được khởi đầu sớm
trong khóa học chuyên ngành của mình thông qua Chương Trình Lộ Trình ELP.
Quý vị và con em mình có thể đặc biệt thích thú khi biết rằng các ứng viên xuất sắc sẽ được xem xét nhận Học Bổng
Chancellor’s Merit đầy cạnh tranh. Ứng viên thể hiện sự hiếu học cũng có thể nộp hồ sơ xin học bổng University
Honors College được thiết kế để cải thiện các kỹ năng lãnh đạo và giao tiếp. Việc nghiên cứu cấp đại học được
khuyến khích và hỗ trợ thông qua học bổng Honors College và các chương trình đặc biệt khác tại PNW.
Khuôn viên khu nhà ở của chúng tôi nằm ở thành phố Hammond, Indiana, một môi trường đô thị ở Tây Bắc Indiana,
cách trung tâm thành phố Chicago 48 km hay 25 phút đi tàu. Sinh viên cũng có thể chọn tham gia các lớp học tại
khuôn viên PNW ở Westville, Indiana; thông qua xe buýt đưa đón thuận tiện của trường. Hammon, và khu vực
Chicago rộng lớn, được công nhận là nơi đáng sống, mang đến các hoạt động nghệ thuật, văn hóa, các đội thể thao
lớn, công viên, Hồ Michigan, Công Viên Quốc Gia Indiana Dunes và gần một trong những sân bay quốc tế tốt nhất của
quốc gia (ORD), một trong những nền kinh tế mạnh nhất của thành phố nơi diễn ra nhiều đổi mới, và là nơi tuyệt vời
để có được một nền giáo dục đặc biệt.
Chúng tôi xin mời quý vị và con em mình khám phá trang web của chúng tôi tại pnw.edu. Vui lòng cho chúng tôi biết
nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào bằng cách liên hệ với chúng tôi tại iadmissions@pnw.edu. Chúng tôi hy vọng quý vị
và con em mình sẽ thực sự cân nhắc đến những gì trường đại học Purdue University Northwest mang lại.
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