
F-1 Student Checklist
(Danh mục giấy tờ nhập học cho sinh

viên quốc tế)
Cách chuẩn bị và tải lên các giấy
tờ nhập học.



Nếu bạn đang đọc hướng dẫn này…

1. Bạn đã hoàn tất hồ sơ nhập học qua mạng.
2. Bạn đã đăng nhập thành công trên Student Homepage (Trang 

chủ sinh viên).
3. Bây giờ bạn có thể bắt đầu chuẩn bị tất cả các giấy tờ cần 

thiết trước khi bạn tải lên Checklist (Danh mục) của bạn.



Nơi để tìm danh sách các giấy tờ? 

• Danh sách các giấy tờ được tải lên khác nhau cho mỗi đối tượng nhập
học khác nhau.

• Truy cập
https://www.hccs.edu/support-services/international-students/admissions/
• Chọn đối tượng nhập học và đến Step 3 (Bước 3)

https://www.hccs.edu/support-services/international-students/admissions/


Quy tắc
chuẩn bị
giấy tờ

Tất cả các giấy tờ
phải được lưu dưới 

dạng tệp PDF với tên 
ngắn và đơn giản.

Giấy tờ kém chất 
lượng hoặc đảo

ngược sẽ bị từ chối. 

Kết hợp các giấy tờ
khác nhau cùng loại 

trong một tệp PDF. Ví 
dụ: nếu bạn có báo 

cáo từ các ngân 
hàng khác nhau, hãy 
lưu chúng dưới dạng 

một tệp. 

Bạn cũng có thể sử
dụng các ứng dụng

quét PDF miễn phí cho
windows, android và

apple.



Tải lên



Mở trình duyệt và truy cập
www.hccs.edu

Bấm vào
MyEagle Student Sign-in

http://myeagle.hccs.edu/


Bấm vào
Student Sign-In



Nhập
Mã số Sinh viên (W2_ _ _ _ _ _ _ _) 

và mật khẩu

Bấm vào
Sign In (Đăng nhập)



Bấm vào
Checklists



The F-1 Student Checklist
(Danh sách giấy tờ sinh viên quốc tế)

hiển thị các tài liệu trong To Do List 
(Danh sách việc cần làm)

Ngoài ra, có những Checklists (Danh 
sách) khác cần được hoàn thành 
trước khi bạn đăng ký lớp học.

Mục I-20 in Process sẽ biến mất sau khi chúng
tôi xử lý mẫu SEVIS I-20



Bấm vào
Upload (Tải lên)



Bấm vào
Add (Thêm)



Đọc hướng dẫn và bấm
OK



Bấm
Choose File (Chọn tệp) bằng
định dạng PDF sau đó bấm

Upload (Tải lên)



Bấm
View (Xem)

để xem lại giấy tờ đã tải lên của
bạn



Sau khi đã xem giấy tờ của bạn, 
nhấp vào Checklist Document 
Upload (Danh sách giấy tờ tải

lên) để trở về màn hình tải lên.



Trước tiên bấm
Save (Lưu lại)

và bấm
Tasks (Nhiệm vụ)

để trở về
To Do List

(Những việc cần
làm)



Khi bạn tải lên một giấy tờ, nó sẽ
biến mất khỏi Danh sách (Checklist) 

và tổng số sẽ giảm.



Bây giờ bạn có thể lặp lại quy 
trình tương tự với mỗi giấy tờ

trong To-Do list (Danh sách việc cần
làm). Khi bạn hoàn thành, danh 

sách này
chỉ nên hiển thị
I-20 In Process 
(I-20 đang xử lý)

và F1 Student Checklist( Danh sách
giấy tờ nhập học) sẽ hiển thị số 1.



Để trả phí I-20,
trở về

Student Homepage
(Trang chủ sinh viên).



Để trả phí Application (Phí đăng kí), Orientation (Phí định
hướng) hoặc tuition (Học phí) 

bấm vào
Financial Account

(Tài khoản tài chính)

Nếu bạn cần trowj giúp thanh toán, vui lòng tham khảo
FLYWIRE International Students Payment

(Hướng dẫn thanh toán cho sinh viên quốc tế qua 
FLYWIRE)

https://www.hccs.edu/media/houston-community-college/international-students/pdfs/International-Payment-Tutorial-(Flywire).pptx


3200 Main St, Houston, TX 
P: 713.718.8521 |F: 713.718.2112
https://www.hccs.edu/international

https://www.hccs.edu/international
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