ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐƯỢC NHẬN VÀO ĐẠI HỌC CỘNG ĐỒNG
Học sinh phải hội đủ một trong những điều kiện sau đây:
1.Tốt nghiệp trung học.
- Thi đậu Kỳ thi Tốt Nghiệp Trung Học của tiểu bang
- Thi Đậu bằng Phổ Thông (GED/HiSET)
- Đúng 18 tuổi hoặc lớn hơn.
2.Học sinh phải thi bài thi xếp lớp của môn Toán và Anh Văn.
3.Học sinh muốn chuyển từ Đại Học cộng đồng lên trường Đại học 4 năm
nên học những lớp trong bảng a-g lúc còn trung học.
NHỮNG ĐỀ NGHỊ VỀ CÁC KỲ THI ĐẠI HỌC
Những học sinh muốn xin ghi danh vào các đại học UC / CSU cần phải nộp điểm
của các bài thi được đòi hỏi. Đề nghị những lịch trình để giúp cho các em lấy
những bài thi này như sau:
- Cho UC / CSU - Thi PSAT trong tháng 10 của năm lớp 10 và 11. Bài thi
PSAT giúp các em chuẩn bị cho kỳ thi SAT Reasoning Test.
- Cho UC - Thi SAT Reasoning Test hoặc ACT Assessment có Luận văn trong
mùa xuân của lớp 11.
- Cho UC - Thi SAT Reasoning Test hoặc ACT Assessment có Luận văn trong
mùa thu của lớp 12.
- Cho UC - Thi 2 môn SAT Subject Tests vào lúc cuối năm học của lớp đó. (coi
phần Tin Mới của UC SAT subject examination trang bên trong)
- Cho CSU - Thi SAT Reasoning Test hoặc ACT Assessment trong mùa xuân
của lớp 11.
- Cho SCU - Thi SAT Reasoning Test hoặc ACT Assessment trong mùa thu
của năm lớp 12.

East Side Union High School District
NHỮNG ĐIỀU KIỆN ĐỂ TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC

Muốn tốt nghiệp ở Học Khu East Side Union High School District,
mọi học sinh phải:
Đạt đủ 220 Đơn vị điểm.
Đậu những môn học được liệt kê dưới đây.
Đậu bài thi Ra Trường Trung Học của Tiểu Bang (CAHSEE)
Môn Học

Điều Kiện

Đơn vị
điểm

Anh Văn

Học sinh phải đậu bốn năm Anh Văn

40

Khoa Học Xã Hội

Học sinh phải đậu ba năm Khoa Học Xã Hội,
gồm có:  Một năm Lịch Sử Thế Giới
 Một năm Lịch Sử Hoa Kỳ
 Một học kỳ Chính Quyền Hoa Kỳ
.
 Một học kỳ Kinh Tế Học
Học sinh phải đậu hai năm Toán
 Đại Số I / Lớp toán CCSS 1
 Hình Học / Lớp toán CCSS 2
(hoặc những lớp toán cao hơn).

30

Học sinh phải đậu:
 1 năm vật lý và 1 năm sinh học thí nghiệm của
dự bị đại học để hội đủ điều kiện về lớp a-g trên
Đại học
 Học sinh phải đậu một năm Mỹ Thuật hoặc
Ngoại Ngữ.

20

Thể Dục

 Học sinh phải đậu hai năm Thể Dục,
(phải học một năm ở lớp 9.)

20

Các Môn Nhiệm Ý

Học sinh có thể lựa chọn các môn nhiệm ý sau
đây: Mỹ Thuật, Thương Mại, Gia Chánh, Anh
Văn, Ngoại Ngữ, Toán, Âm nhạc, Điện Toán, Kỹ
Nghệ, Thể Dục, Đọc hiểu, Khoa học, Khoa Hoc
Xã Hội, Y Tế / Nghề nghiệp / Luật Lái Xe, và
Vừa Học Vừa Làm / CCOC / ROP.

80

Toán

Khoa Học

Những Web Sites hữu ích:
CSU = www.csumentor.edu
UC - www.universityofcalifornia.edu
Community College = http://home.cccapply.org
College Board = www.collegeboard.com
ACT = www.actstudent.org
AP = www.apcentral.collegeboard.com
SAT = www.collegeboard.com/student/testing/sat/reg.html
EAP/CSU = www.calstate.edu/eap
East Side Union High School District = www.esuhsd.org
Fast Web (Scholarship Site) = www.fastweb.com
Federal Student Aid (FAFSA) = www.fafsa.ed.gov
Fin Aid = www.finaid.org
Dream Act = https://dream.csac.ca.gov/
Scholarships.com = www.scholarships.com
U.S. Dept. of Education = www.ed.gov/students
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Mỹ Thuật hoặc
Ngoại Ngữ

Tổng số Đơn vị điểm phải có để được Tốt Nghiệp

20

10

220

NHỮNG ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐƯỢC NHẬN VÀO HỆ THỐNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CALIFORNIA (UC)
Học sinh phải học xong 15 lớp (có 11 lớp cuối năm lớp 11) tại trường trung học
để hội đủ điều kiện nộp đơn vào Hệ thống Đại Học của California (UC). Những
lớp này được gọi là danh sách a - g. Một lớp của cả năm học có 10 đơn vị điểm
ở trung học được tính thành một đơn vị điểm xin nhập học của hệ thống UC
a. Lịch Sử / Khoa Học Xã Hội - cần 2 năm
Hai năm Lịch sử / Khoa học Xã hội gồm có một năm là lớp một năm Sử Thế
giới, Văn hoá, và Địa lý; và một năm Lịch sử Hoa Kỳ hoặc nửa năm Lịch sử Hoa
Kỳ và nửa năm Công dân học hoặc Chính phủ Hoa Kỳ.
b. Anh Văn - cần 4 năm
Bốn năm của lớp Anh Văn dự bị đại học gồm có viết văn, đọc những văn chương
cổ điển và hiện đại. Không được tính hơn 1 năm của lớp ELD/ESL cho phần này
c. Toán - cần 3 năm; nên có 4 năm
Ba năm của lớp toán dự bị đại học bao gồm những đề tài được dạy trong đại số 1
và 2, và hình học phẳng và không gian. Những lớp toán (integrated math) đã
được trường công nhận có thể dùng để tính điểm một phần hoặc toàn phần theo
điều kiện của môn toán; cũng giống như những lớp toán đã học từ lớp bảy và tám
đã được trường trung học của hoc sinh công nhận tương đương với những lớp
toán trên bậc trung học.
d. Khoa Học Thực Nghiệm - cần 2 năm; nên có 3 năm
Hai năm khoa học thực nghiệm bao gồm sự hiểu biết ít nhất về hai trong ba
ngành sau: Sinh vật học, Hóa học và Vật lý. Các lớp khoa học có thí nghiệm cao
cũng có thể được công nhận nếu đòi hỏi phải có những lớp dự bị là sinh vật học,
hoá học hoặc vật lý. Hai năm cuối của chương trình gồm có 3 năm khoa học
tổng hợp (integrated science) có thể áp dụng cho điều kiện này.
e. Ngoại Ngữ - cần 2 năm; nên có 3 năm
Hai năm học của cùng một ngoại ngữ. Môn này cần nhấn mạnh về nói và hiểu,
cũng như văn phạm, ngữ vựng, đọc và viết văn. Ngoại ngữ đã học trong lớp bảy
và tám có thể được dùng cho điều kiện này nếu trường trung học của em công
nhận nó tương đương với các lớp trên trung học.
f. Mỹ Thuật và Nghệ Thuật (VPA) - cần 1 năm
Một năm lớp Mỹ thuật và Nghệ thuật có thể chọn từ các lớp: vũ, đóng kịch / sân
khấu, nhạc và hoặc mỹ thuật.
g. Các Lớp Nhiệm Ý Đại Học Dự Bị - cần 1 năm
Một năm (2 học kỳ), thêm vào những lớp đòi hỏi trong danh sách a - f bên trên,
có thể chọn từ các lớp: Mỹ và Nghệ thuật (không phải là lớp căn bản), Lịch sử,
Khoa học Xã hội, Anh văn, Toán ở trình độ cao, Khoa học thí nghiệm, và Ngoại

ngữ (năm thứ ba của ngoại ngữ đã được tính cho điều kiện ở “e” hoặc 2 năm của
một ngoại ngữ khác)

NHỮNG BÀI THI CẦN CÓ CHO HỆ THỐNG ĐẠI HỌC UC
Trường UC đòi hỏi học sinh phải nộp điểm của các kỳ thi dưới đây:
- Điểm thi SAT Reasoning hoặc ACT có phần luận văn.
- TIN MỚI: Không đòi hỏi Bài thi của SAT Subject, tuy nhiên, một số
trường vẫn khuyên học sinh nên thi để chứng tỏ khả năng của mình nhất
là cho những ngành có nhiều học sinh nộp đơn.
http://admission.universityofcalifornia.edu/freshman/requirements/examin
ation-requirement/SAT-subject-tests/index.html

Học sinh cũng có thể nộp điểm của bài thi SAT Subject như "điểm nộp
thêm", giống như nộp điểm của bài thì AP, để có thể được cứu xét trong
lúc trường đại học duyệt đơn.
ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐƯỢC NHẬN VÀO NHỮNG ĐẠI HỌC CỦA TIỂU
BANG CALIFORNIA (CSU)
Hệ thống Đại Học CSU tính điểm cho mỗi lớp học trọn một năm là một
đơn vị điểm và cần phải có tổng cộng là 15 đơn vị điểm. Học sinh phải
đậu với điểm C hoặc cao hơn cho những môn dự bị đại học sau đây:
a. Lịch Sử / Xã Hội học - 2 năm
Hai năm Lịch sử / Khoa học Xã hội gồm có một năm Sử Thế giới hoặc
nửa năm Lịch sử Hoa Kỳ hoặc nửa năm Chính phủ Hoa Kỳ, và 1 năm lớp
Lịch sử / Xã hội học trong phần "a" hoặc "g"
b. Anh Văn - 4 năm
Không được tính hơn một năm của lớp ESL / ELD cao cấp
c. Toán - 3 năm gồm có Đại Số 1, Hình Học, Đại Số 2 hoặc
toán CCSS 1, CCSS 2 và CCSS 3
d. Khoa Học - 2 năm Khoa Học có thí nghiệm
một năm Sinh vật và một năm Vật lý
e. Ngoại Ngữ - 2 năm cùng một ngoại ngữ
f. Mỹ Thuật và Nghệ Thuật - 1 năm
Hoạ, Vũ, Sân khấu / Kịch nghệ, hoặc Nhạc
g. Các Lớp Nhiệm Ý Dự Bị Đại Học - 1 năm
chọn những môn học trong danh sách a-g ở trên
https://doorways.ucop.edu/list (xem danh sách A-G)
NHỮNG BÀI THI CẦN CÓ CHO HỆ THỐNG ĐẠI HỌC CSU
Chọn một trong hai bài thi sau đây:
- ACT Assesment (không đòi hỏi bài thi viết)
- SAT Reasoning Test

