Lộ Trình Học Đại Học và Đi Làm: Trong Giai Đoạn Trung Học Phổ Thông&
Điều gì sẽ giúp học sinh con em quý vị chuẩn
bị sẵn sàng cho tương lai của mình trong lúc
còn học trung học?&
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. Đến năm 2025, gần hai phần&
ba số việc làm trong cả nước (65%) sẽ đòi hỏi
người lao động có trình độ học vấn hoặc đào
tạo sau trung học.1 “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.”2&

Quý vị hãy dành một chút thời gian để xem xét các lộ trình
chương trình học này.
Học sinh Utah có nhiều lựa chọn ở trung học để khám phá các sở
thích, năng khiếu và các khóa học nâng cao để học sinh tốt nghiệp
có thể theo đúng lộ trình thích hợp tiếp cận các cơ hội sau trung
học–Xếp Lớp Nâng Cao (Advanced Placement, AP), Ghi Danh Đồng
Thời (Concurrent Enrollment, CE), Giáo Dục Nghề Nghiệp và Kỹ
Thuật&(Career&and&Technical&Education,&CTE),&Bằng&Tú&Tài&Quốc&Tế&
(International Baccalaureate, IB), học tập dựa trên công việc cùng
nhiều cơ hội khác. Học sinh có thể chọn kết hợp giữa các khóa học
AP, CE, CTE và IB được cung cấp phù hợp nhất với các nhu cầu và
mục tiêu của mình. Hãy nhớ trao đổi với các giáo viên và cố vấn
học đường về các lựa chọn này.&

XẾP LỚP NÂNG CAO (AP)

Thông Tin về AP—https://schools.utah.gov/curr/earlycollege?mid=1354&tid=1&

Đây Là Loại Hình Gì?&

Lớp học là các khóa học cao đẳng nâng cao, được giảng dạy bởi một giáo viên trung
học, tại trường trung học phổ thông.&
Chương trình giảng dạy được thiết kế bởi giáo viên nhằm đáp ứng các yêu cầu của tổ
chức College Board.&
Học sinh có thể nhận được tín chỉ cao đẳng/đại học thông qua bài thi kết thúc khóa
học. Các em phải đạt điểm 3 trên 5 trong kỳ thi này để nhận tín chỉ.&
Tham gia kỳ thi AP không bắt buộc, nhưng là cần thiết để lấy tín chỉ cao đẳng/đại học.&

Tín chỉ sẽ chuyển đổi khá dễ dàng từ cấp trung học sang đại học và từ đại học sang
đại học.&

Học Sinh AP:&

Muốn bắt đầu khóa học cấp cao đẳng/đại học ở trường trung học&
Lên kế hoạch học một trường cao đẳng hoặc đại học&

Các Kỹ Năng Được Học Tập và Thực Hành:&

Giao tiếp – tiếp nhận và truyền đạt các thông tin&
Lập kế hoạch, tổ chức và quản lý&
Khả năng chịu trách nhiệm, ra quyết định và năng lực lãnh đạo&
Giải quyết vấn đề, phân tích và tư duy phản biện
Thể hiện việc thiết lập mục tiêu và đạt được các chiến lược&
Lập kế hoạch, tổ chức và quản lý&
Học tập suốt đời&

Trung Tâm về Giáo Dục và Lực Lượng Lao Động (CEW) của Đại Học Georgetown. IOWA: Xu Hướng về Giáo Dục và Lực Lượng Lao Động đến 2025,
Trung Tâm về Giáo Dục và Lực Lượng Lao Động (CEW) của Đại Học Georgetown, files.eric.ed.gov/fulltext/ED574373.pdf.
2
Bromberg, M. (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&
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GHI DANH ĐỒNG THỜI (CE)

Thông Tin về CE—https://schools.utah.gov/curr/earlycollege?mid=1354&tid=2&

Đây Là Loại Hình Gì?&

Các lớp học lấy tín chỉ trung học và cao đẳng/đại học cùng lúc.&
Các lớp học được giảng dạy bởi trợ giáo hoặc giáo viên trung học có bằng thạc
sĩ; nội dung được thiết kế bởi trường đại học và được tiếp cận phần lớn qua
mạng.&
Điểm số có được trong lớp học này được đưa vào bảng điểm cao đẳng/đại học
của học sinh.&

Tín chỉ CE có thể chuyển đổi sang hầu hết các trường cao đẳng và đại học ở
Utah.&

Học Sinh CE:&

Muốn bắt đầu khóa học cao đẳng/đại học ở trường trung học&
Lên kế hoạch học một trường kỹ thuật hoặc đại học ở Utah&
Quan tâm đến công việc/kỹ năng cụ thể (ví dụ: công nghệ hoặc ngành y tế)&

Các Kỹ Năng Được Học Tập & Thực Hành:&

Giao tiếp – tiếp nhận và truyền đạt các thông tin&
Lập kế hoạch, tổ chức và quản lý&
Khả năng chịu trách nhiệm, ra quyết định và năng lực lãnh đạo&
Giải quyết vấn đề, phân tích và tư duy phản biện&
Tinh thần đồng đội – làm việc với người khác theo mục tiêu chung
Học tập suốt đời&
C
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GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP VÀ KỸ THUẬT (CTE)
Thông Tin về CTE —https://schools.utah.gov/cte&

Đây Là Loại Hình Gì?&

Các chương trình tập trung vào nghề nghiệp có thể đưa học sinh khởi đầu một lộ trình hướng
đến các chứng chỉ sau trung học, các khóa học trong khi đi làm, khóa học theo ngành nghề và
cao đẳng/đại học.&
Các kỹ năng kỹ thuật, học thuật và khả năng tuyển dụng thông qua các khóa học CTE, học tập
dựa trên công việc và ghi danh đồng thời.&
Trình tự các khóa học cho phép học sinh trung học khám phá những khóa học chú trọng đến
nghề nghiệp trong lúc chuẩn bị cho các em những lựa chọn sau trung học và đi làm.&
Lộ Trình Nghề Nghiệp sẽ cung cấp cho học sinh các kỹ năng cần thiết để đi làm sau khi học
xong trung học.&

Nhiều khóa học CTE là các khóa học CE (được tính tín chỉ cao đẳng/đại học). Kiểm tra với cố
vấn học đường để biết thêm thông tin về việc này.&

Học Sinh CTE:&

Kiếm các chứng chỉ của tiểu bang và ngành nghề cũng như các chứng nhận được ngành nghề
công nhận&
Nộp đơn đăng ký học tập để thực hành các cơ hội nghề nghiệp&
Tìm kiếm cơ hội thực tập để học tập một loạt các kỹ năng&

Các Kỹ Năng Được Học Tập và Thực Hành:&

Học sinh được cung cấp cơ hội tham gia dự khán công việc, vừa học vừa làm, học nghề hoặc
thực tập.&
Tạo ra nhiều cơ hội để tìm hiểu về các ngành nghề khác nhau&
Cung cấp cơ hội kết nối với giáo dục và việc làm sau trung học thông qua các chuyến tham
quan thực địa&
Cung cấp cơ hội để kiếm được chứng chỉ trong các lĩnh vực ngành nghề&
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BẰNG TÚ TÀI QUỐC TẾ
(INTERNATIONAL BACCALAUREATE, IB)*

Thông Tin về IB—&
https://schools.utah.gov/curr/earlycollege?mid=1354&tid=4&

Đây Là Loại Hình Gì?&

Các lớp học tập trung vào viết, nghiên cứu và dựa trên tìm hiểu (được
giảng dạy bởi giảng viên có chứng nhận IB).&
Học sinh IB sẽ tập trung vào các vấn đề toàn cầu và việc đền đáp cho
cộng đồng (học tập phụng sự).&
Học sinh có thể kiếm được bằng tốt nghiệp IB cũng như bằng tốt
nghiệp trung học.&
Có thể kiếm được tối đa 30 giờ học lấy tín chỉ cao đẳng/đại học tùy
thuộc vào trường đại học.&

Chương trình IB được công nhận quốc tế và là chìa khóa để tuyển
sinh vào các trường Ivy League và chương trình danh dự của Đại Học
Utah.&

Học Sinh IB:&

Thể hiện sự quan tâm và tham vọng trong nhiều lĩnh vực chủ đề, không
chỉ là các lĩnh vực thế mạnh&
Muốn áp dụng việc học của mình vào các tình huống thực tế&

Các Kỹ Năng Được Học Tập và Thực Hành:&

Học được các kỹ năng để tiến hành tìm hiểu và nghiên cứu&
Khám phá các khái niệm (tầm quan trọng của địa phương và toàn cầu)&
Áp dụng các kỹ năng tư duy phản biện và sáng tạo&
Trình bày các ý tưởng một cách tự tin và hợp tác&
Thể hiện ý thức mạnh mẽ về sự công bằng, công lý và tôn trọng nhân
phẩm của cá nhân, nhóm và cộng đồng&

* Một số trường học Utah cung cấp chương trình lấy Bằng Tú Tài Quốc Tế. Đảm bảo cùng cố
vấn học đường ghé thăm để xác định xem chương trình này có sẵn trong học khu/trường
công đặc cách của quý vị hay không.&

Hội Đồng Giáo Dục Tiểu Bang Utah&
250 East 500 South&
P.O. Box 144200&
Salt Lake City, UT 84114-4200&

Translation by CommGap

Sydnee Dickson, Ed.D.,
Giám Đốc về Giảng Dạy Công của Tiểu Bang&
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