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Học sinh OUSD cần biết gì để thành 
công ở trung học và ở ngoài đời.
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“Tất cả học sinh sẽ tốt nghiệp. Kết quả là các em sẽ trở thành 
những người biết suy nghĩ phê phán, có khả năng, quan tâm, 
những công dân hiểu biết tham gia đóng góp và được chuẩn 
bị để thành công ở đại học và ở trong nghề nghiệp.”

—Lời phát biểu về nhiệm vụ của OUSD 

CHÚC EM MAY MẮN

Em học sinh thân mến,

Hân hoan chào đón em tới trường trung học cấp ba! Em sẽ bắt đầu 

bốn năm học hứng khởi nhất trong đời mình và chúng tôi muốn em 

sẵn sàng cho khoảng thời gian này. Cuốn cẩm nang này có nhiều 

thông tin quan trọng về cách thức tận dụng nhất bốn năm học trung 

học cấp ba của em. 

Trung học cấp ba sẽ có nhiều thử thách hơn và vui thú hơn!  Em sẽ 

không phải làm việc một mình! Có nhiều người ở trường và cộng 

đồng em có thể giúp em thành đạt  ở trung học. 

Cuốn cẩm nang này có nhiều nguồn hướng dẫn — trang mạng, tổ 

chức cộng đồng, các hoạt động và các chương trình phụ thêm  — để 

giúp em nữa.  Hãy tận dụng các hướng dẫn này càng nhiều càng tốt – 

các hướng dẫn này là cho cá nhân EM và gia đình em!

Cuốn cẩm nang này sẽ giúp em hiểu tất cả những gì cần biết về trung 

học cấp ba và giúp em đặt kế hoạch cho cuộc hành trình của em. 

Chúng tôi nôn nao muốn xem những kinh nghiệm và tài năng độc 

đáo mà EM sẽ mang tới trường em.
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Các Thông tin về khóa học
Ở trường trung học Cấp ba, em sẽ có những lớp học bắt buộc mỗi năm. EM cũng sẽ có 
dịp chọn một số lớp học để theo học (“môn nhiệm ý”).  Vào mùa Xuân mỗi năm, em sẽ 
gặp giáo viên cố vấn hay chuyên viên tư vấn để giúp em chọn những lớp trong năm học 
tới.  Điều quan trọng cần suy nghĩ là em cần gì để được tốt nghiệp cũng như những lớp 
nào em cần theo học để chuẩn bị cho đại học và nghề nghiệp. Nếu em dự tính ghi danh 
vào một phân khoa dạy nghề hay kỹ năng nghề nghiệp thì cẩm nang này cũng sẽ giúp em 
quyết định chọn khóa học nào.

Ghi chú: Quyết định về khóa học cho học sinh Special Education (Giáo dục đặc biệt) và 
Section 504 (Kế hoạch 504) cũng sẽ được các đội IEP quyết định.

Sau đây là vài kế hoạch 4 năm học mẫu cho học sinh trung học cấp ba,

Ghi chú: Một số học sinh có thể cần tới 5 năm để hoàn tất mọi 
yêu cầu. 

Ví dụ 1:

Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12

A- Khoa học xã hội  --- Lịch sử Thế 
giới

Lịch sử Mỹ Chính quyền/ 
Kinh tế học

B- Anh ngữ Anh ngữ 1 Anh ngữ 2 Anh ngữ 3 Anh ngữ 4

C- Toán Đại số Hình học Đại số cao cấp ---

D- Khoa học Phòng thí 
nghiệm

Sinh vật học Hóa học Lớp Khoa học 
thêm

---

E- Ngôn ngữ thế giới Tây Ban 
Nha 1

Tây Ban 
Nha  2

Môn nhiệm ý Môn nhiệm ý

F- Hội họa/Nghệ thuật trình 
diễn

Mỹ thuật --- --- Môn nhiệm ý

G- Nhiệm ý chuẩn bị đại 
học*

--- --- --- Môn nhiệm ý

Các khóa học khác Thể dục Thể dục Môn nhiệm ý Môn nhiệm ý

Thông tin về khóa học

n  các yêu cầu từ “a-g”                     n  Các yêu cầu của OUSD 

* Văn phòng của Viện trưởng University of California (UCOP) chấp nhận một số khóa học như là trình độ chuẩn 
bị đại học. Xem OUSD Doorways list để biết thêm thông tin. 

http://www.ucop.edu/doorways/
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Ví dụ 2:

Ví dụ 3:

Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12

A- Khoa học xã hội  --- Lịch sử Thế 
giới

Lịch sử Mỹ cao 
cấp

Chính quyền/ 
Kinh tế học

B- Anh ngữ Anh ngữ 1 Anh ngữ 2 Anh ngữ 3 Anh ngữ 4

C- Toán Đại số Hình học Đại số cao cấp Môn nhiệm ý

D- Khoa học Phòng thí 
nghiệm

Sinh vật Hóa học Lớp Khoa học 
thêm

Môn nhiệm ý

E- Ngôn ngữ thế giới Pháp ngữ 1 Pháp ngữ 2 ---

F- Hội họa/Nghệ thuật trình 
diễn

Vẽ --- --- Môn nhiệm ý

G- Nhiệm ý chuẩn bị đại 
học*

--- --- Môn nhiệm ý Môn nhiệm ý

Các khóa học khác Thể dục Thể dục Môn nhiệm ý ---

Học sinh đã năm vữngº
Đại số trong lớp 8

Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12

A- Khoa học xã hội  --- Lịch sử Thế 
giới

Lịch sử Mỹ Chính quyền/ 
Kinh tế học

B- Anh ngữ Anh ngữ 1 Anh ngữ 2 Anh ngữ 3 Anh ngữ 4

C- Toán Hình học Đại số cao 
cấp

Lớp học thêm 
toán

Môn nhiệm ý

D- Khoa học Phòng thí 
nghiệm

Sinh vật Hóa học Lớp học thêm 
khoa học

Môn nhiệm ý

E- Ngôn ngữ thế giới Pháp ngữ 1 Pháp ngữ 2 ---

F- Hội họa/Nghệ thuật trình 
diễn

Vẽ --- --- Môn nhiệm ý

G- Nhiệm ý chuẩn bị đại 
học*

--- --- Môn nhiệm ý Môn nhiệm ý

Các khóa học khác Thể dục Thể dục Môn nhiệm ý ---
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Các lớp AP (Xếp chỗ cao cấp) có trong những môn sau đây: Khoa học xã hội, Anh ngữ, Toán, Khoa học, Ngôn 
ngữ thế giới và Hội họa/Nghệ thuật trình diễn.

Mỗi trường đều có những khóa học khác nhau — hãy hỏi giáo viên của em để biết thêm thông tin!

Ví dụ về các môn nhiệm ý:
Nghệ thuật làm đồ gốm Tâm lý giáo dục Thiết kế biểu đồ
Báo chí Làm Video Sách kỷ yếu

n  các yêu cầu từ “a-g”                     n  Các yêu cầu của OUSD

* Văn phòng của Viện trưởng University of California (UCOP) chấp nhận một số khóa học như là trình độ chuẩn 
bị đại học. Xem OUSD Doorways list để biết thêm thông tin. 

http://www.ucop.edu/doorways/
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Ví dụ 4:

Ví dụ 5:

Học sinh theo học Phân 
khoa nghề nghiệp/Con 
đường nghề nghiệp

Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12

A- Khoa học xã hội  --- Lịch sử Thế 
giới

Lịch sử Mỹ Chính quyền/ 
Kinh tế học

B- Anh ngữ Anh ngữ 1 Anh ngữ 2 Anh ngữ 3 Anh ngữ 4

C- Toán Đại số Hình học Đại số cao cấp Môn nhiệm ý

D- Khoa học Phòng thí 
nghiệm

Sinh vật Hóa học Lớp học thêm 
khoa học

E- Ngôn ngữ thế giới --- Đức ngữ 1 Đức ngữ 2

F- Hội họa/Nghệ thuật trình 
diễn

Mỹ thuật --- --- Môn nhiệm ý

G- Nhiệm ý chuẩn bị đại 
học*

Lớp học tiền 
phân khoa

--- Lớp học phân 
khoa

Lớp học phân 
khoa

Các khóa học khác Thể dục Lớp học phân 
khoa

Thể dục ---

Học sinh học Anh ngữ Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12

A- Khoa học xã hội  --- Lịch sử Thế 
giới

Lịch sử Mỹ Chính quyền/ 
Kinh tế học

B- Anh ngữ ELD 3 / 4 
(2 tiết)

ELD 5 Anh ngữ 3 Anh ngữ 4

C- Toán Đại số Hình học Đại số cao cấp Môn nhiệm ý

D- Khoa học Phòng thí 
nghiệm

SInh vật Hoá học cao cấp Lớp học thêm 
khoa học

E- Ngôn ngữ thế giới Tây Ban Nha 1 
cho người nói 
tiếng này

Tây Ban Nha 2 
cho người nói 
tiếng này

--- ---

F- Hội họa/Nghệ thuật trình 
diễn

--- --- --- Mỹ thuật

G- Nhiệm ý chuẩn bị đại 
học*

Anh ngữ 2 Môn nhiệm ý Môn nhiệm ý

Các khóa học khác Thể dục --- Thể dục Môn nhiệm ý

Thông tin về khóa học

n  các yêu cầu từ “a-g”                     n  Các yêu cầu của OUSD
º việc xếp môn học Toán cấp lớp 9 do tiêu chuẩn trường quyết định 

ª Học sinh có thể trình bày tinh thông trong Ngôn ngữ thế giới để lấy tín chỉ tương đương
* Văn phòng của Viện trưởng University of California (UCOP) chấp nhận một số khóa học như là trình độ chuẩn bị đại học. 

Xem OUSD Doorways list để biết thêm thông tin: http://www.ucop.edu/doorways/

Hãy nói chuyện với giaó viên cố vấn/hiệu trưởng của em để biết thêm thông tin.
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Hãy chắc chắn là em đi “đúng đường” mỗi năm!

Lớp 9/Năm thứ nhất ở trung học: Học 
ít nhất 3 lớp “a-g” & và đạt ít nhất 50 credits (tín 
chỉ).

Lớp10/Năm thứ hai ở trung học: 
Học ít nhất 4 lớp “a-g”, dự kỳ  thi PSAT, và ký thi 
CAHSEE (tổng cộng cuối năm: 110+ credits).

Lớp 11/Năm thứ ba ở trung học: Học 
ít nhất 4 lớp “a-g”, dự kỳ thi SAT, và kỳ thi CAHSEE (nếu cần) (Tổng cộng cuối năm: 
170+ credits).

Lớp 12/Năm thứ tư ở trung học: Học 4 
lớp còn lại của “a-g”  & đạt các credits còn lại để có 
230 credits  tổng cộng & hoàn tất mọi yêu cầu cho tốt 
nghiệp.

Nếu em đi không đúng đường như 
trên, thì em phải lấy bù credits qua 
một trong những cách phục hồi 
credits ở trường của em.

KHÓA HỌC DANH DỰ/XẾP CHỖ 
HỌC CAO CẤP (AP)
Tất cả học sinh đều có thể học các khóa học khó 
hơn là những lớp chuẩn bị cho đại học có trong 
trường. Em có thể chuẩn bị cho các lớp đại học và 
ngay cả đạt credits đại học trong khi em còn đang 
ở trung học bằng cách lấy những khóa Danh dự 
(Honors) hay xếp chỗ cao cấp (AP). Các trường 
khác nhau có những khóa học khác nhau  – hãy nói 
chuyện với các giáo viên của em hay giáo viên cố vấn để biết thêm thông tin. 

Các kỳ thi trắc nghiệm AP thì được tổ chức vào tháng 5, và học sinh nào đạt 3, 4, hay 5 
trong các kỳ thi 5 điểm thì có thể kiềm được credit ở đại học! Một số học sinh có thể 
có đủ điều kiện để dự kỳ thi AP miễn phí. Hãy nói chuyện với giáo viên  AP của em hay 
giáo viên cố vấn để biết thêm chi tiết. 

Q:Đi đúng đường (on track) 
nghĩa là gì? 

A: “On track” nghĩa là em lấy 
đúng số lớp và credits để tốt 
nghiệp đúng thời gian, sẵn sàng 
cho đại học & nghề nghiệp! 
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11 x 11
Sự kiện: Học sinh nộp đơn 
vào UC phải hoàn tất 11 hay nhiều 
hơn những lớp học “a-g” theo yêu 
cầu của UC với điểm là C hay cao 
hơn khi tới lớp 11.

Lớp 9: 
50+ credits

Lớp 11: 
170+ credits

Lớp 10: 
110+ credits

Lớp 12: 
230+ credits



Các Điều Kiện để được Tốt Nghiệp

1.   Các lớp học bắt buộc  

2.   2.0 GPA (điểm tổng trung bình)

3.   Dự án của lớp 12

4.   Đậu kỳ thi CAHSEE cà 2 môn ELA & Math 

(Anh-Ngữ văn và Toán)

1. CÁC LỚP HỌC BẮT BUỘC
Lãnh vực bộ môn Yêu cầu Tốt nghiệp của OUSD  và các 

“a-g” bắt buộc cho  UC/CSU thu nhận
Đáp ứng hay 
vượt quá các yêu 
cầu thu nhận của 
UC/CSU?

a: Khoa học xã hội 30 credits (3 năm): Sử thế giới; SỬ Mỹ; 
Chính quyền/Kinh tế học

4

20 credits (2 năm)

b: Anh ngữ 40 credits (4 năm): Anh ngữ chuẩn bị đại 
học (Chỉ có ELD 5 là chuẩn bị đại học)

4

40 credits (4 năm)

c: Toán 30 credits (3 năm): Đại số I; Hình học; và 
Đại số Trung cấp hay Cao cấp 

4

30 credits (3 năm; 
đề nghị 4)

d: Khoa học Phòng thí 
nghiệm

30 credits (3 năm): Sinh vật; Hóa học hay 
Vật lý; và 1 lớp học thêm nữa.

4

20 credits (2 năm; 
đề nghị 3)

e: Ngôn ngữ thế giới 20 credits (2 năm): Phải là 2 năm học 
cùng một ngôn ngữ

4

20 credits (2 năm)

f: Hội họa/Nghệ thuật trình 
diễn

10 credits (1 năm) 4

g: Nhiệm ý chuẩn bị đại học* 10 credits (1 năm) 4

Các khóa học khác 50 credits
(ví dụ: Giáo dục Kỹ thuật nghề nghiệp, 
Lãnh đạo, Báo chí)

- - - - - - - -

Thể dục 20 credits (2 năm) - - - - - - - -

Các yêu cầu khác 2.0 Grade Point Average (điểm trung 
bình)

Kỳ thi SAT hay 
ACT 

Hoàn tất dự án lớp 12 Điểm C hay cao 
hơn trong mọi 
lớp “a-g”Đậu kỳ thiCAHSEE gồm ELA & Toán

TOTAL 230 Credits  15 lớp học 

* Văn phòng của Viện trưởng University of California (UCOP) chấp nhận một số khóa học như là trình độ 
chuẩn bị đại học. Xem OUSD Doorways list để biết thêm: http://www.ucop.edu/doorways/ 

N
hững điều kiện cần có để tốt nghiệp

SỰ KIỆN:
Bằng Tốt nghiệp trung học của em có nghĩa là em SẴN SÀNG để nộp đơn vào ĐẠI HỌC. Các yêu cầu tốt nghiệp của OUSD  bao gồm tất cả những lớp học cần thiết cho “a-g” — tuần tự của những lớp học cần có để được thu nhận vào University of California và California State University (UC/CSU).

College & Career Readiness Office  •  McClymonds Educational Complex
2607 Myrtle St., Room 104, Oakland, CA 94607  •  510.273.2360



College & Career Readiness Office  •  McClymonds Educational Complex
2607 Myrtle St., Room 104, Oakland, CA 94607  •  510.273.2360

2. 2.0 GRADE POINT AVERAGE 
(GPA) (ĐIỂM TRUNG BÌNH)
Grade Point Average được tính toán dựa trên mỗi điểm 
em đạt, trên thang điểm 4. Như vậy.

2.0 = “C” average (trung bình) 

3. DỰ ÁN LỚP 12
Mỗi học sinh lớp 12 ở OUSD phải hoàn tất một dự án lớp 12 để có bằng tốt nghiệp 
trung học và tham dự lễ tốt nghiệp. Mỗi trường trung học cấp ba có các yêu cầu riêng 
của mình. Hãy nói chuyện với giáo viên hay cố vấn của em để tìm hiểu thêm.

4. ĐẬU KỲ THI CAHSEE GỒM CẢ HAI MÔN ELA 
& TOÁN   
Theo luật, mỗi học sinh tốt nghiệp trung học cấp ba phải đậu kỳ thi ra trường gọi là the 
California High School Exit Exam (CAHSEE).  The CAHSEE có hai phần: English-
language arts (ELA) (Anh-Ngữ văn) và Toán. Cần có một điểm số ít nhất là 350 để đậu 
mỗi phần.  Bắt đầu từ mùa xuân của năm học lớp 10 của em, em sẽ có dịp thi CAHSEE.  
Nếu lần đầu thi mà em không đậu, thì em có thể thi lại trong lớp 11 và/hay lớp 12.  Nếu 
em gặp khó khăn trong việc đậu CAHSEE, thì trường em sẽ giúp em, để bảo đảm là em 
sẽ đậu kỳ thi trong thời gian mà em sẵn sàng tốt nghiệp.
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SỰ KIỆN:

Các học sinh lớp 12 ở 

OUSD đã ghi danh vào môt 

phân khoa hay con đường 

nghề nghiệp  thì đậu kỳ thi 

CAHSEE ở tỷ lệ cao hơn 

những học sinh không ghi 

danh vào phân khoa trên.

SỰ KIỆN:Điểm “C” hay cao hơn thì cần cho việc hợp lệ vào UC/CSU!

Xem bìa sau để biết 
các hướng dẫn giúp em đạt 

mục tiêu của mình!  
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Đời Sống Sau Khi Tốt Nghiệp . . .
CHUẨN BỊ ĐẠI HỌC — TÌM KIẾM, NỘP ĐƠN, THEO HỌC!

> TÌM KIẾM: Ý NGHĨ THĂM DÒ TÌM HIỂU ĐẠI HỌC  <
• Yêu cầu thông tin bằng cách viết thư, gọi điện thoại hay email cho văn phòng thu 

nhận ở tất cả đại học mà em muốn biết thêm thông tin  – họ có thể gởi cho em các tài 
liệu MIỄN PHÍ qua thư hay hướng dẫn em về website của họ.

• Phỏng vấn một thành viên gia đình hay bạn bè mà đã học ở đại học hay đang 
học, để có kinh nghiệm trực tiếp về đại học.

• Viếng thăm các đại học địa phương trong thành phố quê nhà hay trong những 
thành phố lân cận  – có nhiều trường công và tư trong vùng Vịnh.

> CAO ĐẴNG VÀ ĐẠI HỌC CÔNG LẬP  <
Các đại học cao đẳng cộng đồng – 109 Khuôn viên

Nhiều trường đại học cộng đồng ở California cống hiến cho sinh viên một cơ hội đẻ 
tạo dựng các kỷ năng nghề nghiệp, chuẩn bị cho thuyên chuyển qua đại học 4 năm, hay 
chỉ là trau giồi nâng cao qua học hỏi. Nhiều trường cấp cả bằng tốt nghiệp 2 năm (AA 
degree) cũng như chứng chỉ trong nhiều môn công nghiệp như công việc làm đang cần 
trong các lãnh vực cây xanh, hàn chì, y tá và khoa chữa trị da tóc.  

CSU - California State University – 23 Khuôn viên
Hãy theo học hệ đại học đa dạng nhất và lớn nhất trên thế giới ở CSU!  Với trên 23 
khuôn viên toàn tiểu bang, CSU chuẩn bị học sinh cho thế kỷ 21 bằng cách đóng một 
vai trò quan trọng ở California trong việc tăng trưởng và phát triển trong cộng đồng và 
kinh tế. Các cơ hội cho thể thao, học ở ngoại quốc, hổ trợ đặc biệt cho các chương trình 
Danh dự, và trẻ có cha mẹ nuôi.  

UC - University of California – 9 Khuôn viên
Các khuôn viên của University of California mở cửa cho tất cả những ai làm việc chăm 
và có hoài bão lớn. Qua việc giảng dạy, nghiên cứu và dịch vụ công cộng, UC thúc đẩy 
kinh tế của California và dẫn dắt thế giới vào những phương hướng mới. 

Cũng có nhiều đại học và cao đẳng tư, Historically Black Colleges & Universities 
(HBCUs), và Hispanic-Serving Institutions (HSIs).

C
huẩn bị cho đại học



College & Career Readiness Office  •  McClymonds Educational Complex
2607 Myrtle St., Room 104, Oakland, CA 94607  •  510.273.2360

> CÁC KỲ THI THU NHẬN VÀO ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG   <
Cùng với việc điền đơn xin học, em cũng còn cần dự kỳ thi vào đại học. Những kỳ thi 
này gồm có: SAT & SAT Subject Tests, hoặc the ACT. Em sẽ cần hoàn tất SAT hay ACT 
– hãy kiểm tra lại với đại học mà em nộp đơn và nhớ lấy kỳ thi đúng! 

PSAT 
Tất cả học sinh OUSD sẽ lấy kỳ thi PSAT trong khi học lớp 10 — miễn phí.. Đó là một 
cơ hội để thực tập SAT, và cũng để tìm hiểu coi em có đủ điều kiện cho các giải tranh 
đua National Merit Scholar awards, là học bổng giúp em trả tiền cho đại học.

SAT
The SAT là một kỳ thi có nhiều câu trả lời để chọn, nó đo lường kiến thức của em về 
đọc, viết và toán. Hầu hết học sinh lấy kỳ thi SAT trong khi học lớp 11 hay 12, và hầu 
hết các cao đảng hay đại học đều quyết định thu nhận dựa trên kết quả của SAT. Một số 
học sinh có thể có đủ điều kiện miễn học phí. 

Kỳ thi Bộ môn SAT
SAT Subject Tests cho phép em trưng bày thành tích trong các lãnh vực bộ môn đặc biệt 
mà em giỏi  – có những câu trả lời để chọn và tốn một giờ để hoàn tất. Kỳ thi này gồm 
có những môn Anh ngữ, Khoa học xã hội, Toán, Khoa học và Ngôn ngữ thế giới. 

Kỳ thi ACT  
Các câu hỏi ở kỳ thi ACT thì liên quan trực tiếp tới những gì em học ở những lớp trung 
học về tiếng Anh, toán và khoa học.  ACT không phải là kỳ thi năng khiếu hay thử trí 
thông minh (IQ). 

> TRẢ TIỀN CHO ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG <
Đừng để tiền bạc thành trở ngại cho việc theo đuổi học vấn ở đại học. Hãy tìm giải 
pháp trợ giúp tài chánh ở đây!

Đơn xin Trợ giúp tài chánh miễn phí (FAFSA)
Đơn xin trợ giúp tài chánh miễn phí (FAFSA) là một mẫu đơn mà mỗi sinh viên đự tính 
học đại học phải điền vào. FAFSA quyết định tính hợp lệ của sinh viên bằng cách hỏi 
các câu hỏi về tình hình tài chánh gia đình. Dựa trên thông tin này,  Expected Family 
Contribution (EFC) được tính toán và giúp nhận ra những hình thức trợ giúp tài chánh 
khác. Việc này có thể bao gồm học bổng, tiền cho, tiền vay và chương trình vừa học 
vừa làm việc.
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Học bổng
Em có thể nộp đơn xin học bổng để có tiền trả cho các chi phí đại học, và em không 
phải hoàn tiền này lại! Học bổng thường dựa trên một số điều kiện như một bộ môn mà 
em sẽ học, bối cảnh của em hay tài sản thừa kế, kinh nghiệm phục vụ cộng đồng của em 
hay là những tưởng thưởng xuất sắc (như điểm cao trong lớp, điểm các kỳ thi cao hay 
thành công thể thao)

Tiền cho (grants)
Grants là tiền cấp mà em có thể dùng trả tổn phí đại học (sách vở, nhà ở…) và em không 
phải trả lại. Muốn nộp đơn, em phải điền vào một FAFSA.  Một Cal Grant là một loại 
tiền cho của tiểu bang; hãy nói chuyện với giaó viên cố vấn của em để biết thêm chi tiết. 
Đơn xin Cal Grant thì hết hạn vào đầu tháng 3.

Tiền sinh viên vay
Sinh viên có thể vay tiền từ các nguồn tư nhân, tiểu bang hay liên bang. Tiền này phải 
trả lại với tiền lời, mặc dù hầu hết chủ nợ sẽ cho phép em bắt đầu trả lại tiền sau khi tốt 
nghiệp. Các khoản tiền trả lại thường là với số lượng nhỏ hàng tháng, vì vậy em khỏi lo 
về việc trả nợ trong thời gian em đang học đại học.

Chương trình vừa học vừa làm việc
Em có thể kiến tiền bằng cách làm việc trong khuôn viên trường trong khi đi học để 
giúp em giảm bớt tổn phí đại học. Em có thể hợp lệ chương trình vừa học vừa làn dựa 
trên nhu cầu tài chánh của em. Hầu hết các đại học có chương trình vừa học vừa làm và 
những công việc có thể khác nhau ở mỗi trường.

C
huẩn bị cho đại học
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Em có biết EM muốn trở thành ai không?
Muốn thấy nghề nào thích hợp cho mình không?

Có một phương tiện chỉ dẫn nghề nghiệp có sẵn cho em 
MIỄN PHÍ trên mạng!

Dùng the Kuder® Navigator em có thể:

• Làm những bài kiểm tra ngắn để tìm 
hiểu hơn về bản thân mình 

• Thích hợp với nghề nghiệp mà em có 
thể thích

• Tìm hiểu về các nghề nghiệp và đại 
học

• Tạo nên một bản lý lịch và nhiều thứ 
nữa!

Làm sao để đăng ký:
1) Tới địa chỉ www.kudernavigator.com
2) Bấm vào mục “New Users Register Here” 
3) Tạo nên một trương mục dùng Mã số N của trường em 
4) Tham gia một đánh giá và bắt đầu thăm dò tìm hiểu!

© Kuder, Inc.
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huẩn bị cho nghề nghiệp

CHUẨN BỊ NGHỀ NGHIỆP
Một trong những cách tốt nhất để tìm ra loại nghề nào em muốn sau trung học là tìm 
hiểu nghề đó trong khi đang học trung học! Hãy khám phá nghề nào thích hợp nhất tài 
năng và kỷ năng của em. Mỗi trường trung học có những phân khoa và khóa học kỹ 
năng nghề nghiệp khác nhau mà có thể giúp em tìm ra loại công việc gì em hợp ngay khi 
em tốt nghiệp trung học.  

Các phân khoa và khóa học kỹ năng nghề nghiệp cho em cơ hội có kinh nghiệm thực tế 
mà nó kết nối với những lớp học ở trung học. Là một học sinh trên con đường đó, em sẽ 
có một cộng đồng nhỏ các đồng bạn và một nhóm giáo viên mà em phải biết rõ trên con 
đường lựa chọn nghề nghiệp. Cùng với những lớp em theo học, em cũng sẽ có nhiều 
hoạt động tìm hiểu nghề nghiệp:

HƯỚNG DẪN/THEO DÕI VIỆC LÀM  •  CỐ VẤN  •  THỰC TẬP SINH

Muốn biết thêm chi tiết về chủ đề nghề nghiệp, lĩnh vực công nghiệp, và công việc nào 
đang có, hãy viếng: 

www.linkedlearningousd.org

Q: “Tôi có thể làm được bao 
nhiêu tiền?”

Q: “Sẽ tốn bao lâu thời gian để 
làm ra những gì mà tôi muốn 

làm?”

icons: Kuder, Inc.
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A: Lương trung bình ở Mỹ — So sánh lĩnh vực và công việc

Công việc cần có bằng cử nhân hay cao hơn Lương trung bình mỗi giờ Lương trung bình mỗi năm

Quản lý Hệ thống thông tin & điện toán $54.67 $113,700

Luật sư $54.44 $113,200

Vật lý gia $51.15 $106,400

Kỹ sư $43.06 $89,600

Kinh tế gia $41.79 $86,900

Nghệ sĩ $25.52 $53,100

Giáo viên $21.28 $31,500

Giáo viên nhà trẻ $16.55 $24,500

Công việc cần huấn luyện sau trung học hay bằng 
AA

Lương trung bình mỗi giờ Lương trung bình mỗi năm

Chuyên viên điện toán $37.02 $77,000

Trị liệu bức xạ $35.66 $74,200

Thiết kế thời trang $30.90 $64,300

Phụ tá trị liệu nghề nghiệp $24.16 $50,300

Court Reporter $22.98 $47,800

Phát họa cơ giới $22.98 $47,800

Phụ tá pháp lý & luật sư $22.58 $47,000

Sửa chữa thiết bị y khoa $20.34 $42,300

Công việc mà chỉ cần kinh nghiệm hay huấn luyện 
tại chỗ

Lương trung bình mỗi giờ Lương trung bình mỗi năm

Kiểm soát không lưu $52.81    $109,800     

Giám sát/Quản lý cảnh sát và Thám tử $36.78    $76,500     

Thám tử và điều tra tội phạm $29.86    $62,100    

Điều khiển nhà máy điện $29.04 $60,400

Môi giới địa ốc $26.80 $55,700

Mang thư ờ bưu điện $25.10 $52,200

Thanh tra xây dựng & nhà cửa $24.77 $51,500

Đại diện bán hàng $24.48 $50,900

Nguồn tài liệu: Bureau of Labor Statistics, Occupational Employment Statistics Survey, 2009.



Q: Trường trung học nào có thể giúp tôi đạt được mục tiêu nghề nghiệp của tôi?

A: Mỗi trường đều có những chương trình khác nhau — sau đây là một vài ví dụ để giúp 
em quyết định!

C
huẩn bị cho nghề nghiệp

Công việc mẫu Trường/Phân khoa
Nhân viên nhà trừng giới Youth Empowerment School – Phân khoa Dịch vụ 

công cộng; Mandela – Phân khoa Dịch vụ công cộng 
& Luật pháp; Skyline – Phân khoa Dân chủ& Luật, 
Phương tiện truyền thông

trực khẩn cấp

Phụ tá luật sư

Luật sư

Chuyên viên phòng răng Life Academy; Oakland Tech – Phân khoa Sức 
khỏe & Khoa sinh học 

Y tá chăm sóc bịnh cấp tính

Kỹ sư sinh y học

Phân tích mạng Oakland Tech – Phân khoa Khoa học điện toán; 
Skyline – Phân khoa khoa học điện toán; Oakland 
International – Phân khoa Đa phương tiệnQuản trị cơ sở dữ liệu

Khoa học gia điện toán

Nhân viên chăm sóc trẻ Skyline – Phân khoa giáo dục

Giáo viên

Diễn viên múa/Ca sĩ/Diễn viên Skyline – Phân khoa nghệ thuật trình diễn; 
Castlemont – Trường nghệ thuật East Oakland; 
Media Academy; MetWest – Media Enterprise 
Alliance; Oakland High – Visual Arts & Academic 
Magnet Program  

Nghệ sĩ trang điểm

Chủ biên phim ảnh

Thiết kế đồ họa

Xử dụng máy móc gia dụng Skyline – Phân khoa năng lượng xanh; Oakland 
High – Phân khoa Khoa học Môi trường; Oakland 
Tech – Phân khoa xanhPhân tích thay đổi thời tiết

Kỹ sư năng lượng mặt trời

Kỹ thuật gia đồ họa qua máy vi tính (CAD) Skyline – Phân khoa Kỹ thuật đồ họa & Kiến trúc;  
College Prep & Architecture Academy

Họa viên

Kiến trúc sư

Thành viên hổ trợ trên mặt đất McClymonds – Phân khoa Thương mại quốc tế, 
Vận tải & Hậu cần 

Người điều vận

Giám đốc hậu cần

Thu ngân    MetWest – Doanh nghiệp xã hội; Castlemont – 
Trường Kỹ thuật thông tin & thương mại

Đại diện bán hàng và tiếp thị

Bán  hàng sỹ lẻ

Kiến trúc sư phong cảnh Oakland High – DỰ án dẫn đường; Oakland Tech 
– Chương trình kỹ sư

Kỹ sư cơ khí

Giám định viên

Thiết kế bông hoa  Far West – Phân khoa Thời trang, Nghệ thuật & 
Thiết kế 

Nhiếp ảnh viên 

Trang trí nội thất
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HỔ TRỢ CHO THÀNH CÔNG CỦA EM
Cho tới bây giờ thì em biết trung học có nhiều thử 
thách! May thay, em không phải đối phó một mình!  Mà 
có nhiều người có thể giúp em trong cuộc hành trình 
của em. 

NHÂN VIÊN NHÀ TRƯỜNG — 
Một số người lớn trong trường mà có thể giúp em 
được là ai?

CÁC ĐỒNG BẠN — bạn bè, bạn cùng lớp, và bạn cùng nhóm có thể giúp em. 
Cặp với một học sinh lớn tuổi hơn trong lớp 9 – có một cố vấn là một cách tốt để tìm 
hiểu làm sao thành công. Một khi em ở trong lớp 12 thì hãy xét tới việc có một cố vấn 
cùng trang lứa nữa! Một số bạn đồng lứa hổ trợ em trong đời là ai? 

THÀNH VIÊN GIA ĐÌNH — cha mẹ, ông bà, cha mẹ nuôi, giám hộ, anh 
chị em, bà con và những người khác có thể giúp đỡ và động viên em trên đường đạt tới 
mục tiêu. Thành viên gia đình có những mục tiêu nào cho em?

THÀNH VIÊN CỘNG ĐỒNG — láng giềng, cố vấn, và những người 
trong nhà thờ có thể làm người dạy kèm, làm mẫu cho em và người cổ vũ cho sự thành 
công ở trung học của em. Có những thành viên cộng đồng nào cho em? 

SỰ KIỆN:
Hãy viếng thăm Trung tâm nghề nghiệp & đại học của trường em, hay là văn phòng chính để lấy thông tin và nhờ giúp đỡ  — tất cả họ đều có mặt để giúp EM thành công trong tất cả những gì em làm ở trung học. 

SỰ KIỆN: Học sinh nào có cố vấn thì chắc được thành công hơn ở 
trung học và sau trung học. 
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MỤC TIÊU CỦA TÔI CHO SỰ SẴN SÀNG VỀ NGHỀ 
NGHIỆP & ĐẠI HỌC

C
ác hổ trợ cho thành công

LỚP 9
o Phát triển thói quen học hành tốt

o Bắt đầu hoàn tất các lớp “a-g” để tốt 

nghiệp và được thu nhận vào đại học (ít 

nhất là 3)
o Yêu cầu sự giúp đỡ từ một giáo viên hay 

bạn học nếu em có khó khăn trong lớp nào 

o Đạt điểm tốt trong mọi lớp theo học

o Nếu em có rớt một môn nào, hãy nói 

chuyện với giáo viên cố vấn của mình 

về cách phục hồi tín chỉ (Lớp hè, Cyber 

High, v.v.)
o Hãy tham gia một hoạt động cộng đồng, 

thể thao hay sau giờ học 

o Xem xét tới việc ghi danh vào một phân 

khoa hay kỹ năng nghề nghiệp khi đang 

học lớp 10.  

LỚP 10
o Bắt đầu thăm dò các sở thích về nghề nghiệp của em 
o Ghi danh vào bậc kế tiếp của các lớp “a-g” để tốt nghiệp và được thu nhận vào đại học (ít nhất là 4) 
o Tiếp tục đạt điểm tốt trong tất cả các lớp họco Nếu em có rớt một môn nào, hãy nói chuyện với giáo viên cố vấn của mình về cách phục hồi tín chỉ (Lớp hè, Cyber High, v.v.)o Dự kỳ thi CAHSEE lần đầu tiên (và hy vọng là em đậu!)

o Dự kỳ thi PSAT 
o Bắt đầu làm việc về những khóa học trong phân khoa hay kỹ năng nghề nghiệpo Bắt đầu thăm dò các chọn lựa đại học của em  – em muốn đi đâu và có thể học cái gì

LỚP 11
o Ghi danh vào bậc kế tiếp của các lớp “a-g” để 

tốt nghiệp và được thu nhận vào đại học (ít nhất 
là 4)

o Nếu em có rớt một môn nào, hãy nói chuyện với 
giáo viên cố vấn của mình về cách phục hồi tín 
chỉ (Lớp hè, Cyber High, v.v.)

o Yêu cầu có những thông tin về các đại học mà 
em đang xem xét 

o Bắt đầu tìm kiếm học bổng 
o Dự kỳ thi SAT hay ACT 
o Nghiên cứu các cơ hội việc làm hè
o Tham gia các hoạt động trong khuôn viên hay 

trong cộng đồng

LỚP 12
o Hoàn tất các lớp “a-g” để tốt nghiệp 

và được thu nhận vào đại học 

o Tiếp tục giữ điểm tốt cho tới khi tốt 

nghiệp

o Thi lại SAT  hay ACT để cải tiến 

điểm số của mình 

o Nộp đơn xin trợ giúp tài chánh: tiền 

cho, học bổng, tiền vay, và vừa học 

vừa làm

o Đặt kế hoạch cho đời sống sau khi 

xong trung học

o Hoàn tất đơn xin học đại học

o Tìm một việc làm hè



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA TÔI

Lớp 9 Học kỳ mùa Thu Học kỳ mùa Xuân

Học kỳ mùa Thu Học kỳ mùa XuânLớp 10

Học kỳ mùa Thu Học kỳ mùa XuânLớp 11

Học kỳ mùa Thu Học kỳ mùa XuânLớp 12

Hãy trò chuyện với một giáo viên hay cố vấn — hãy nhớ ghi danh vào lớp đúng! 

C
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MỤC TIÊU CỦA TÔI Ở TRUNG HỌC

MỤC TIÊU CỦA TÔI SAU TRUNG HỌC

Mục tiêu Cho tới thời gian 

Mục tiêu Cho tới thời gian 

1)

2)

3)

1)

2)

3)

Mục tiêu có 
thể lớn hay nhỏ,  từ việc đi học 

đúng giờ mỗi ngày tới việc đạt điểm trung 
bình là 3.0 GPA.

HÃY CÓ NHỮNG MỤC TIÊU CAO!

C
ác hổ trợ cho thành công
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CÁC HƯỚNG DẪN THÊM
Cùng với tất cả mọi người trong trường và trong cộng đồng của em, có những phương 
tiện khác để giúp em thành công ở trung học! 

THĂM DÒ ĐẠI HỌC & NGHỀ NGHIỆP

Kuder Navigator 
www.kudernavigator.com
Tạo ra một tiểu sử, hoàn tất các đánh giá 
sở thích, và thăm dò các lựa chọn việc làm 
trong các lãnh vực khác nhau.

OUSD Linked Learning  
www.linkedlearningousd.org
Tìm kiếm những phân khoa và con đường ở 
trung học, tìm hiểu thêm về thực tập sinh và 
cơ hội việc làm ở Oakland.

California Colleges 
www.californiacolleges.edu
Đây là trang website chính thức của 
California để tìm kiếm các đại học và cao 
đẳng, thăm dò lựa chọn nghề nghiệp, và tìm 
hiểu thêm về các giải pháp tài chánh của em.

College Summit
Đây là một chương trình có trong nhiều 
trường trung học khác nhau, giúp học sinh 
tìm hiểu thêm về các đại học & thủ tục nộp 
đơn. Hãy hỏi cố vấn của em nếu có chương 
trình này trong trường.

TRỢ GIÚP TÀI CHÁNH & HỌC BỔNG

FAFSA  |  www.fafsa.ed.gov
Điền đơn miễn phí Xin trợ cấp tài chánh và 
tải xuống mẫu xác nhận điểm trung bình của 
em (GPA) để hợp lệ cho Cal Grant.

FastWeb  |  www.fastweb.com
Một website MIỄN PHÍ mà em có thể tìm 
hàng ngàn học bổng  đại học cho học sinh 
trung học. Ngoài ra, hãy lấy thêm thông tin 
về tài trợ giáo dục đại học của em  – kể cả 
nghĩa vụ quân sự. 

HỔ TRỢ HỌC HÀNH

Giúp đỡ về CAHSEE 
Nếu em cần giúp đỡ để đậu CAHSEE, hãy 
yêu cầu giáo viên cố vấn ghi danh em vô lớp 
học hổ trợ CAHSEE hay là Revolution Prep..

Cyber High
Đây là một chương trình dựa trên máy điện 
toán giúp em lấy bù credits để tốt nghiệp. 
Hãy nói chuyện với cố vấn để biết trường có 
chương trình này như thế nào. Em có thể ghi 
danh nhiều lớp một lúc, nếu cần.

Dạy kèm
Trong trường em có dạy kèm – hãy nói 
chuyện với giáo viên hay cố vấn của em để 
biết thông tin về thời gian và địa điểm để 
em được giúp đỡ cho thành công trong mọi 
lớp học.

College & Career Readiness 
Office Website 

www.ousd.k12.ca.us

Tìm những thông tin về:

• Các điều kiện để tốt nghiệp
• Đơn xin học đại học & Trợ giúp tài 

chánh
• Thăm dò nghề nghiệp
• Giáo dục Kỹ thuật Nghề nghiệp (CTE)/

Chương trình công việc Vùng (ROP)
• Giấy phép cho làm việc
• Tiểu sử cựu học sinh trong OUSD
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