KIẾN THỨC VỀ ĐẠI HỌC
MỤC CHÚ GIẢI
Các Trường Cao đẳng Dân lập 2 năm: Những

TRANG 2

Chứng chỉ tốt nghiệp: Chứng chỉ được trao bởi trường

trường này thường tập trung vào các nghề nghiệp hoặc dạy
nghề cụ thể và không nhận ngân sách công.

trung học phổ thông để công nhận sự hoàn thành chương
trình trung học phổ thông của học sinh.

Các Trường Đại học Công lập Nghiên cứu
4 Năm: Những trường này có các hoạt động nghiên cứu

Chứng chỉ: Chứng chỉ được trao để chứng nhận kiến thức

chuyên sâu và cấp bằng cử nhân, bằng thạc sĩ và bằng
tiến sĩ.

Các Trường Đại học Công lập Toàn diện 4 năm:
Những trường này thường có quy mô nhỏ hơn, và thường
mang tính trường khu vực hơn và cấp bằng cử nhân và bằng
thạc sĩ.

Các Trường Đại học Dân lập 4 năm: Những trường
này cấp bằng cử nhân và có thể cũng cấp bằng thạc sĩ
nhưng độc lập và không nhận công quỹ. Những trường cao
đẳng và đại học này thường có quy mô lớp học nhỏ hơn.

về một môn học hoặc kỹ năng nhất định.

Chuyên ngành: Một ngành học cụ thể mà bạn chọn để
theo học. Rất nhiều lớp học mà bạn học có thể liên quan
đến chuyên ngành của bạn.
Chuyển trường: Chuyển trường diễn ra khi bạn chuyển
đến một trường học mới. Thông thường, các trường cao
đẳng cộng đồng cấp chứng chỉ 2 năm với cơ hội học liên
thông lên chương trình 4 năm.
Chuyển: Một số học bổng gắn liền với một số trường đại

Các Yêu cầu Việc làm: Một số công việc nhất định yêu

học/cao đẳng nhất định. Các học bổng có thể chuyển được
có thể được sử dụng ở trường đại học/cao đẳng mà bạn lựa
chọn và được chuyển đến trường học mà bạn theo học.

cầu trình độ giáo dục, đào tạo, hoặc các kỹ năng nhất định
để được nhận làm.

Công Đoàn: Một hiệp hội lao động bảo vệ quyền lợi cho

Cambridge International: Chương trình tín chỉ kép
cung cấp cho học sinh cơ hội nhận tín chỉ trung học phổ
thông và đại học/cao đẳng cùng một lúc.

Cao đẳng/Đại học: Trường kỹ thuật, trường dạy nghề,
trường cao đẳng hoặc trường đại học công lập hoặc dân lập
kéo dài 2 năm hoặc 4 năm.

Chi phí Đại học: Số tiền được sử dụng để chi trả chi phí
hàng ngày ở trường đại học/cao đẳng, thức ăn, sách vở và
đồ dùng học tập, các chi phí cá nhân và việc đi lại.

Chi phí Nhà ở và Ăn uống: Chi phí sinh hoạt ở trong
hoặc ngoài trường, bao gồm cả tiền ăn.
Chi phí Theo học (COA): Tổng số tiền bạn phải chi trả
để học đại học/cao đẳng mỗi năm. Nó có thể bao gồm học
phí và các chi phí, chi phí ký túc xá (hoặc tiền nhà và thức ăn
cho sinh viên không ở trong trường); tiền sách vở, đồ dùng
học tập và việc đi lại.

Chi phí: Số tiền bạn chi trả để tham gia các hoạt động của
trường học, trung tâm thể dục thể thao, thư viện và trung
tâm sinh viên. Mỗi trường đại học/cao đẳng có các loại phí
khác nhau.

.thành viên, đồng thời cung cấp các cơ hội học việc

Công nhận: Việc xác nhận chính thức rằng một trường
học hoặc khóa học đã đáp ứng được các tiêu chuẩn do các
nhà quản lý bên ngoài quy định.

Cổng thông tin Trực tuyến của trường Đại học:
Một số trường đại học/cao đẳng có trang mạng riêng, bạn
có thể sử dụng để kiểm tra các quyết định tuyển sinh, hỗ trợ
tài chính, điểm số, v.v.

Đào tạo Tại chỗ Làm việc (OTJ): Đào tạo công việc
ngay trong môi trường làm việc thực tế.

Điểm Tổng kết Trung bình (GPA): Cách chuyển
điểm theo thang chữ cái sang thang số. Các điểm số bạn
nhận được ở các lớp học được tính trung bình cộng thành
một điểm chung. Bạn có thể xem GPA của bạn trên bảng
điểm trung học phổ thông.

FAFSA: Mẫu đơn Miễn phí Xin Trợ cấp Liên bang dành cho
Học sinh, mẫu đơn tiêu chuẩn mà học sinh phải hoàn thành
để đăng ký nhận hỗ trợ/và các chương trình theo nhu cầu
từ liên bang hoặc tiểu bang và, trong một số trường hợp, hỗ
trợ/trợ cấp tại trường học. Tìm hiểu thêm tại địa chỉ
fafsa.gov.

