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THÔNG TIN VỀ ĐẠI HỌC/CAO
ĐẲNG NGHỀ NGHIỆP: LỢI ÍCH CỦA GIÁO
DỤC ĐẠI HỌC/CAO ĐẲNG VÀ NGHỀ NGHIỆP

Kiến thức, cảm giác thành tựu, khả năng tự nhận thức và tầm nhìn rộng mở nhờ trải nghiệm học đại học/cao đẳng có thể thay đổi
cuộc đời của bạn và những người quanh bạn theo những cách vô cùng quý giá. Ngoài sự giàu có vật chất. giá trị thực sự của giáo dục
đại học/cao đẳng là, tăng cường an ninh, cải thiện sức khỏe, thắt chặt quan hệ gia đình và xây dựng cộng đồng vững mạnh hơn.
(Trung tâm chính sách & tuyên truyền College Bound)

Chưa tốt nghiệp
Trung học phổ thông:

$30,780
Đã tốt nghiệp
Trung học phổ thông:

$38,792

THU NHẬP
TRUN G BÌNH
THEO TRÌNH
ĐỘ HỌC VẤN

Có bằng cao đẳng hoặc bằng chuyển tiếp:

$44,720

VÌ SAO TÔI NÊN HỌC
ĐẠI HỌC/CAO ĐẲNG?
Hiện nay, giữa những lao động chuyên môn trẻ được đào
tạo đại học/cao đẳng và những người có trình độ học vấn
thấp hơn có một khoảng cách thu nhập rất
lớn và ngày càng tăng. Những người trẻ tuổi có bằng
chuyển tiếp trung bình kiếm được nhiều hơn $5.000
một năm so với những người chỉ có bằng trung học phổ
thông (Kena và cộng sự., 2016).
Những lao động chuyên môn trẻ có bằng trung học phổ
thông có nguy cơ thất nghiệp cao gấp 3 lần những lao
động chuyên môn có bằng Cử nhân.

Có bằng Cử nhân:

$64,896
Có bằng cấp cao (bằng thạc sĩ hoặc tiến sĩ chuyên ngành):

$90,844
(Cục Thống kê Lao động)

NHIỀU HƠN MỘT LỰA CHỌN
CHƯƠNG TRÌNH TÀI TRỢ ĐẠ
HỌC/CAO ĐẲNG CỦA TIỂU BANG WASHINGTON
Có nhiều lựa chọn đại học/cao đẳng và sự nghiệp sau trung học phổ thông
hơn bạn nghĩ! Chương trình Tài trợ Đại học/Cao đẳng mới của Tiểu bang
Washington không chỉ dành cho sinh viên đại học/cao đẳng mà còn hỗ trợ
những học viên học nghề đủ điều kiện về thu nhập, đã ghi danh vào các
chương trình được chấp nhận. Các chương trình học nghề có thể
giúp bạn được đào tạo nghề, nghề một cách thực tế tại chỗ làm
việc, à chương trình Tài trợ Đại học/Cao đẳng của Tiểu bang Washington
sẽ giúp bạn chi trả học phí lệ phí hướng dẫn và tài liệu học tập. Học sinh
sẽ có cơ hội tiếp cận các khoản hỗ trợ tài chính nhiều hơn từ trước
đến nay. Điều này nghĩa là sẽ có thêm nhiều học sinh đủ điều kiện nhận
hỗ trợ tài chính của tiểu bang và các em sẽ có nhiều lựa chọn
hơn. Hãy xem trang wsac.wa.gov/WCG để biết thêm thông tin.

Những cá nhân có bằng cao đẳng/đại học có tỷ lệ được
người sử dụng lao động mua bảo hiểm sức khỏe cao hơn
nhiều lần so với những người chỉ có bằng trung học phổ
thông. Theo báo cáo, tỷ lệ sức khỏe từ rất tốt đến tuyệt vời
cao hơn 44%.
Một tấm bằng cao đẳng/đại học có thể tạo nên một cộng
đồng vững mạnh hơn. Những cá nhân có bằng cao đẳng/
đại học có tỷ lệ sẽ tham gia tình nguyện cao gấp hai lần
những người chỉ có bằng trung học phổ thông. Những
người tốt nghiệp cao đẳng/đại học có mức độ tương tác
và uy tín với cộng đồng lân cận cao hơn đáng kể (Quỹ
Lumina, Trung tâm chính sách & tuyên truyền College Bound).

ĐIỀU
TỐT ĐỂ
BIẾT:

Những gì bạn học trong
các vấn đề đại học. Một số
bằng cấp có nhu cầu cao hơn và
dẫn đến sự nghiệp với mức
lương cao hơn. Hiện nay, bằng
cấp về khoa học, công nghệ, kỹ
thuật, toán học (STEM), y tế và
kinh doanh dẫn đến mức lương
cao nhất.
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