Hướng dẫn chính sách cho chuyên gia tư vấn
EducationUSA về làm việc với đại lý tuyển sinh
EducationUSA cam kết làm việc với các cơ quan, các tổ chức và cá nhân thúc đẩy cơ hội giúp sinh
viên quốc tế hội đủ điều kiện được học tập ở Mỹ. Trong số này bao gồm cả các đại lý tuyển sinh mà
các trường cao đẳng, đại học Mỹ đã được kiểm định xác nhận là đại diện của họ ở nước ngoài. Các
nội dung và tài nguyên có liên quan của EducationUSA, bao gồm ấn phẩm Global Guide, tờ thông tin
Student Mobility Facts & Figures và trang web của EducationUSA là dành cho công chúng, bao gồm cả
các đại lý tuyển sinh.

Làm việc với các đại lý tuyển sinh hưởng hoa hồng
Tùy vào khả năng của văn phòng, chuyên gia tư vấn EducationUSA có thể làm việc với các đại lý
tuyển sinh và kết hợp với họ trong các hoạt động có liên quan của văn phòng tư vấn, bao gồm sự kiện
dành cho công chúng, các buổi trình bày cung cấp thông tin, và các cuộc gặp trao đổi công việc. Văn
phòng giáo dục Hoa Kỳ EducationUSA tuân thủ chặt chẽ các nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp, cung
cấp thông tin về tất cả các trường đại học và cao đẳng Mỹ đã được kiểm định, và thúc đẩy lợi ích của
sinh viên thông qua việc xác định những trường phù hợp nhất nơi sinh viên có thể thành công. Mọi
tổ chức, cá nhân muốn tham gia hoạt động với EducationUSA phải xác nhận quan hệ của họ với một
hoặc nhiều trường đại học, cao đẳng Mỹ đã được kiểm định và việc họ tôn trọng triệt để các chuẩn
đạo đức.

Triển lãm, Diễn đàn, Sự kiện của EducationUSA
Chuyên gia tư vấn EducationUSA ưu tiên các đại học, cao đẳng Mỹ đã được kiểm định và sinh viên
quốc tế trong tương lai trong các chương trình và hoạt động của mình. Đối với các sự kiện do
EducationUSA tổ chức, bao gồm các triển lãm, diễn đàn khu vực, các trường đại học, cao đẳng Mỹ
đã được kiểm định được ưu tiên đăng ký trước, sau đó các đại lý tuyển sinh và đại diện các bên thứ ba
có thể đăng ký tùy vào lượng người tham gia tối đa ở mỗi sự kiện.
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