KIẾN THỨC VỀ ĐẠI HỌC
MỤC CHÚ GIẢI
Án Nghiêm trọng: (các tội phạm nghiệm trọng hơn) lý
lịch tội phạm được kiểm tra, giống như tất cả các yêu cầu
cam kết, trước khi trao Học bổng College Bound cho bạn.
Bài Thi Đầu vào Nâng cao (AP): Một chương trình
cho phép học sinh tham gia các khoá học chuẩn cấp độ đại
học/cao đẳng khi vẫn đang học trung học phổ thông. Các
học sinh có thể nhận tín chỉ đại học/cao đẳng và/hoặc bài
thi đầu vào nâng cao (AP) để được xét chuyển lên các khoá
học đại học/cao đẳng bậc cao hơn. Nhiều trường cao đẳng
và đại học/cao đẳng công nhận các khoá học AP khi đưa ra
các quyết định tuyển sinh.

Bài thi SAT hoặc ACT: Các bài thi đầu vào được sử
dụng ở nhiều trường đại học/cao đẳng như là một phần của
quyết định tuyển sinh. Bạn sẽ cần phải nộp trực tuyến các
điểm bài thi của bạn thông qua trang mạng của cơ quan
kiểm tra.

Bài thi Xếp lớp Đầu vào: Một số trường đại học/cao
đẳng sẽ yêu cầu bạn làm bài thi xếp lớp đầu vào để xác định
một số lớp học mà bạn có thể tham gia. Dựa trên bài thi này,
bạn có thể cần phải tham gia một lớp học ở mức mới vào
trước khi bạn có thể tham gia lớp học khác theo yêu cầu của
chương trình học của bạn.

Bài Tự luận Cá nhân: Một phương pháp để trường
đại học/cao đẳng tìm hiểu bạn và lý do bạn quan tâm đến
trường học đó.

Bằng Cao đẳng: Loại bằng này cho thấy bạn đã hoàn
thành chương trình cao đẳng hai năm. Nhiều sinh viên nhận
bằng cao đẳng và sau đó học liên thông lên chương trình
đại học 4 năm.

TRANG 1

Bằng Tú tài Quốc tế (IB): Một chương trình cung cấp
các khoá học đầy thách thức và khắt khe. Học sinh làm các
bài thi IB có cơ hội nhận được tín chỉ đại học/cao đẳng hoặc
bài thi đầu vào nâng cao (AP), hoặc cả hai, trong các khoá
học đại học/cao đẳng mức độ cấp cao. Nhiều trường cao
đẳng và đại học công nhận các khoá học IB khi đưa ra các
quyết định tuyển sinh.

Buổi Định hướng: Hầu hết các trường đại học/cao đẳng
đều đòi hỏi các sinh viên mới phải tham gia một buổi định
hướng, trong đó bạn học về các nguồn lực của trường và
quy trình đăng ký và gặp gỡ bạn bè của bạn. Một số buổi
định hướng của trường đại học/cao đẳng là trực tiếp và một
số khác là trực tuyến. Hãy tham dự một buổi định hướng
trực tiếp nếu bạn có thể! Sinh viên cũng có thể được mời
tham dự một chương trình chuyển tiếp mùa hè tập trung
vào việc chuẩn bị cho học kỳ đầu tiên của bạn.

Các Bài thi của Tiểu bang: Các bài thi Tiếng Anh, toán
học và khoa học được thực hiện ở trung học phổ thông để
đánh giá sự tiến bộ của bạn ở trung học phổ thông.

Các Câu trả lời Ngắn: Những câu hỏi bổ sung mà bạn
có thể phải trả lời, tập trung vào các khái niệm cụ thể như
tính đa dạng, văn hóa và những ví dụ về tính kiên trì/vượt
.qua nghịch cảnh

Các phúc lợi: Lương không ở dạng tiền được trả cho
nhân viên ví dụ như bảo hiểm y tế cho sức khỏe, nha khoa
và thị lực.

Các Trường Cao đẳng Cộng đồng và Trường
Nghề (CTCs): CTCs là tên gọi thường dùng nhất để mô tả

thành chương trình đại học bốn năm.

các trường cao đẳng cộng đồng có chương trình 2 năm của
tiểu bang Washington. Các trường này đều cung cấp bằng
cao đẳng và chứng chỉ, cũng như chuẩn bị cho sinh viên đối
với các ngành nghề cụ thể. Nhiều sinh viên nhận bằng cao
đẳng và sau đó học liên thông lên chương trình đại học 4
năm. Tiểu bang Washington có 34 Trường Cao đẳng Cộng
đồng và Trường Nghề (CTCs).

Bảng điểm Chính thức: Hầu hết các trường đại học/

Các Trường Cao đẳng Công lập 2 năm: Các trường

Bằng cấp: Bằng cấp công nhận sự hoàn thành chương
trình cao đẳng hoặc đại học hai năm hoặc bốn năm. Hai loại
bằng phổ biến nhất là bằng cao đẳng và bằng cử nhân.

Bằng Cử nhân: Loại bằng này chỉ ra rằng bạn đã hoàn

cao đẳng đều yêu cầu bảng điểm trung học phổ thông của
bạn, nó ghi lại kết quả học tập của học sinh kèm theo chữ
ký của Cán bộ Đào tạo và ngày ban hành. Bảng điểm chính
thức được gửi trong một phong bì được niêm phong. Nếu
bạn đã nhận được tín chỉ đại học/cao đẳng, bạn cũng sẽ cần
phải nộp bảng điểm đại học/cao đẳng của bạn.

này đều cung cấp bằng cao đẳng và chứng chỉ, cũng như
chuẩn bị cho sinh viên đối với các ngành nghề cụ thể. Nhiều
sinh viên nhận bằng cao đẳng và sau đó học liên thông lên
chương trình đại học 4 năm.

