Lộ Trình Học Đại Học và Đi Làm: Sau Trung Học Phổ Thông
Quý vị có từng tự hỏi hiện tại có những lựa chọn nào
cho học sinh con em quý vị sau khi học trung học
chưa?
Mục tiêu của Utah là để tất cả học sinh tốt nghiệp trung
học sẵn sàng bước vào đại học, đi làm và vào đời, theo
đuổi tương lai do chính các em lựa chọn. Chín mươi lăm
phần trăm các công việc mới được tạo ra kể từ cuộc Đại
Suy Thoái (2008) đòi hỏi người lao động phải có trình
độ giáo dục đại học, nhưng chỉ một nửa dân số Utah có
bằng đại học/cao đẳng hoặc chứng chỉ chất lượng cao.
“Hầu hết các học sinh sẽ cần phải kiếm được chứng chỉ
sau trung học… để có được mức lương đủ nuôi sống gia
đình trong nền kinh tế ngày nay.”&&&

Cao Đẳng Kỹ Thuật ở Utah
ĐÂY LÀ LOẠI HÌNH GÌ?

Các trường cao đẳng kỹ thuật cung cấp các chương trình
đào tạo lấy chứng chỉ ngắn hơn (bao gồm cả chứng nhận
có thể cộng dồn*) được thiết kế để giúp học sinh đủ điều
kiện làm việc trong nhiều lĩnh vực nghề nghiệp. Các trường
cao đẳng kỹ thuật có thể cho phép học sinh nhanh chóng
bắt đầu một công việc với mức lương đủ sống trong một
ngành nghề hoặc kỹ năng có nhu cầu cao. Trường cao đẳng
kỹ thuật có thể là một tổ chức riêng biệt hoặc có thể là một
phần của trường cao đẳng hoặc đại học cộng đồng lớn hơn.

Quý vị hãy dành một chút thời gian để xem xét các lộ
trình sau trung học này.
Tùy thuộc vào kế hoạch nghề nghiệp của học sinh, một
số trường cao đẳng/đại học có thể phù hợp hơn so với
những trường khác. Nhiều trường đại học/cao đẳng
Utah hiện đang trong giai đoạn ghi danh mở, nghĩa là tất
cả những gì quý vị cần là bằng tốt nghiệp trung học phổ
thông để ghi danh (không yêu cầu GPA hoặc ACT). Dưới
đây là danh sách các trường đại học, cao đẳng và cao
đẳng kỹ thuật ở Utah. Hãy nhớ trao đổi với các giáo
viên và cố vấn học đường về các lựa chọn này.

Cao Đẳng Cộng Đồng ở Utah
ĐÂY LÀ LOẠI HÌNH GÌ?

Các trường cao đẳng/đại học cộng đồng cung cấp các
chứng chỉ, chứng nhận có thể cộng dồn và các bằng liên kết
với chi phí thấp hơn hầu hết các trường đại học. Các trường
này cũng thường có quy mô lớp học nhỏ hơn. Các trường
cao đẳng/đại học cộng đồng cung cấp các chương trình đào
tạo nghề có thể giúp học sinh nhanh chóng tham gia lực
lượng lao động, cung cấp chương trình giáo dục phổ thông
và các khóa học chuyên ngành mà sau đó có thể chuyển
sang một trường đại học để lấy bằng cử nhân.&&&

Học sinh có thể tham gia những chương trình lấy chứng chỉ
này trong hoặc sau khi học trung học phổ thông.&&&

Bridgerland Technical College
btech.edu&
435-753-6780

Ensign College
ensign.edu&&&

Dixie Technical College
dixietech.edu&&&435-674-8400&&&

Salt Lake Community College
slcc.edu&&&
801-957-3391&&&

Ogden-Weber Technical College
otech.edu&&&
801-627-8300

Snow College
snow.edu&&&

801-524-8100&&&

435-283-7000&&&

Tooele Technical College
tooeletech.edu&&435-248-1800&&&
Mountainland Technical College
mtec.edu&&&
801-753-6282&&&
Davis Technical College
davistech.edu&&&801-593-2500&&&
Southwest Technical College
stech.edu&&&
435-586-2899&&&
Uintah Basin Technical College
ubtech.edu&&& 435-722-6900&&&
*&Các chứng nhận có thể cộng dồn sẽ xây dựng năng lực thông qua các khóa học/chứng chỉ trong thời gian ngắn&&&
hơn, giá cả hợp lý hơn giúp học sinh tiến bộ trong nghề nghiệp của mình (làm nền tảng để học lên cao).&&&
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Các Trường Đại Học Khu
Vực tại Utah

Các Trường Đại Học Nghiên
Cứu tại Utah

ĐÂY LÀ LOẠI HÌNH GÌ?

ĐÂY LÀ LOẠI HÌNH GÌ?

Dixie State University
dixie.edu&&&
435-652-7500&&&

Brigham Young University
byu.edu&&&
801-422-4636&&&

Southern Utah University
suu.edu&&&
435-586-7700&&&

University of Utah
utah.edu&&&
801-581-7200&&&

Utah Valley University
uvu.edu&&&
801-863-8000&&&

Utah State University
usu.edu&&&
435-797-1000&&&

Weber State University
weber.edu&&& 801-626-6000&&&

Westminster College
westministercollege.edu&&& 801-832-2200&&&

Các trường đại học khu vực cung cấp các chương trình lấy
bằng liên kết, cử nhân và thạc sĩ. Một số trường đại học khu
vực còn cung cấp các chương trình giáo dục về kỹ thuật và
nghề nghiệp như chứng chỉ và bằng cấp liên kết.&&&

Các trường đại học nghiên cứu của tư nhân và tiểu bang sẽ
tổ chức các hoạt động nghiên cứu cũng như đào tạo các sinh
viên tốt nghiệp. Những trường này cung cấp các chương
trình/bằng cấp tương tự với nhiều loại hình trường cao
đẳng khác; mục tiêu cuối cùng là kiểm tra năng lực trong các
lĩnh vực nghiên cứu chuyên ngành và cấp bằng tốt nghiệp.&&&

Hệ Thống Giáo Dục Đại Học của Utah. (2019). Báo cáo thường niên năm 2018 về Hệ Thống Giáo Dục Đại Học của Utah.
Trích từ https://ushe.edu/wp-content/uploads/2019/02/2018_USHE-Annual-Report.pdf&&&
2
Bromberg, M. & Theokas, C. (31 Tháng Ba, 2016). Hướng đến việc tốt nghiệp: Kết quả bảng điểm của học sinh tốt
nghiệp trung học phổ thông. Được lấy vào ngày 24 Tháng Ba, 2021, từ https://eric.ed.gov/?id=ED566663&&&
1

Định nghĩa các Loại Chứng Nhận/Bằng Cấp
Ghi Danh Mở:

Hầu hết các trường đại học/cao đẳng của Utah hiện đang trong giai đoạn ghi danh mở, nghĩa là tất cả
những gì quý vị cần để ghi danh là bằng tốt nghiệp trung học phổ thông.&&&

Chứng Chỉ/Bằng Kỹ Thuật:
Các chương trình tại trường cao đẳng/thương mại kỹ thuật đào tạo các kỹ năng thực tế, cụ thể để bắt
đầu đi làm, sau khi hoàn thành chương trình hoặc chứng nhận cần thiết. Học sinh có thể bắt đầu quá
trình này ở trường trung học.&&&
Bằng Cấp Liên Kết:

Bằng cấp liên kết là loại bằng cấp nền tảng có thể giúp học sinh đạt được các mục tiêu học tập và nghề
nghiệp trong thời gian ngắn hơn so với mức độ để kiếm được tấm bằng cử nhân. Loại bằng này nhằm
mục đích cung cấp cho học sinh kiến thức kỹ thuật và học thuật cơ bản cũng như các kỹ năng có thể
chuyển đổi mà họ cần để tiếp tục làm việc hoặc học thêm trong lĩnh vực mà họ đã chọn. Tín chỉ chuyển
đổi từ một chương trình liên kết hai năm có thể được tính vào các lớp học giáo dục phổ thông, cốt lõi và
lớp tự chọn để lấy bằng bốn năm.&&&

Bằng Cử Nhân:

Bằng cử nhân là bằng đại học, nơi người học sẽ nghiên cứu một chuyên ngành cụ thể, ví dụ như kinh
tế, sinh học hoặc truyền thông. Bằng cấp này sẽ trang bị cho sinh viên các kỹ năng và kiến thức cần
thiết để theo đuổi các nghề nghiệp khác nhau. Nhiều học sinh đăng ký vào các chương trình cử nhân
trực tiếp ngay sau khi học xong trung học. Thông thường, sẽ mất bốn năm học toàn thời gian để hoàn
thành (bao gồm 120 tín dụng học kỳ hoặc khoảng 40 khóa học đại học).&&&

Bằng Thạc Sĩ:

Bằng thạc sĩ là nghiên cứu học thuật sau đại học cho các cá nhân có bằng cử nhân. Tấm bằng này
thường tập trung vào một lĩnh vực nghiên cứu hoặc lĩnh vực thực hành chuyên nghiệp cụ thể.&&&

Bằng Tiến Sĩ:

Bằng tiến sĩ là tấm bằng tốt nghiệp hoặc chuyên môn nâng cao thể hiện sự thành thạo trong một lĩnh
vực chủ đề cụ thể. Đây là các tấm bằng cao nhất có thể có trong lĩnh vực của họ.&&&
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Các Loại Thông Tin Chứng Nhận/Bằng Cấp Được Cung Cấp Tại Mỗi Tổ Chức

Tên Trường Đại Học ở Utah

Ghi Danh Mở

Chứng Chỉ

Bằng Cấp
Liên Kết

Bằng Cử
Nhân

Bằng
Thạc Sĩ

Bằng Tiến
Sĩ (PhD)

Bridgerland Technology College
Brigham Young University (Tư nhân)
Davis Technical College
Dixie State University
Dixie Technical College
Ensign Business College
(Tư nhân)
Mountainland Technical College
Ogden Technical College
Salt Lake Community College
Snow College**
Southern Utah University
Southwest Technical College
Tooele Technical College
Uintah Basin Technical College
University of Utah
Utah State University—Logan
Utah State University—
Khu Học Xá Khu Vực
Utah Valley University
Weber State University*
Westminster College *(Tư nhân)
*Tiến Sĩ ngành Điều Dưỡng là khóa học tiến sĩ duy nhất được cung cấp tại Trường Đại Học Tiểu Bang Weber và Cao Đẳng&&&
Westminster.&&&
**Trường Cao Đẳng Snow trao hai bằng cử nhân: Cử Nhân Âm Nhạc có chú trọng đến Âm Nhạc Thương Mại và Cử Nhân
về Kỹ Thuật Phần Mềm.&&&

Hướng Dẫn về Cao Đẳng/Đại Học Utah

là nguồn tư liệu tuyệt vời nhằm chuẩn bị&&&
cho các học sinh bước vào cao đẳng/đại học và bao gồm mọi khía cạnh quan trọng–lập kế hoạch, thanh toán và lựa chọn
đúng trường cao đẳng/đại học (được phát hành bởi Hiệp Hội Giáo Dục Đại Học Utah—USHE).
https://ushe.edu/wp-content/uploads/pdf/k-12/college_guide-english.pdf&&&
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