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Tại sao nên học đại học hoặc học nghề? 
Thống kê bên dưới giúp tham khảo
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Hệ Thống Giáo Dục Đại Học
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Đại Học 4 Năm
Cao Đẳng

Cộng Đồng
Dạy Nghề & 

Kỹ Thuật

Dạy Nghề Cao Đẳng
Cộng Đồng

Đại Học 
Tư UC’sCSU’s



Đâu là lựa chọn của bạn?



Điều kiện tốt nghiệp trung học tại ESUHSD và 
 Điều kiện A-G đại học 4 năm

ESUHSD Graduation & College Entrance (A-G) Requirements 

Bộ Môn Yêu cầu tốt nghiệp của ESUHSD
(Phải đạt điểm D hoặc cao hơn) 

Yêu cầu A-G
(Phải đạt điểm C hoặc cao hơn) 

A     Khoa học xã hội 30 tín chỉ 20 tín chỉ

B     Anh Văn 40 tín chỉ 40 tín chỉ

C     Toán 20 tín chỉ 30 tín chỉ
(khuyến khích 40 tín chỉ)

D     Khoa học thí nghiệm 20 tín chỉ  20 tín chỉ 
(khuyến khích 30 tín chỉ)

E     Ngoại ngữ 10 tín chỉ Ngoại ngữ 

Hoặc 

Nghệ thuật hình ảnh và trình diễn 

20 tín chỉ
(khuyến khích 30 tín chỉ)

F    Nghệ thuật hình ảnh và trình 
diễn 

10 tín chỉ

G    Các môn tự chọn 80 tín chỉ 10 tín chỉ

 Thể dục 20 tín chỉ

*Một môn học trong mỗi học kỳ đạt điểm sẽ được tính 5 tín chỉ. 

http://www.esuhsd.org/Students--Parents/Resources/Student-Resources/Graduation-Requirements/index.html


University of California
● 10 Đại học UC trong tiểu bang CA, duy chỉ 

có 9 trường đào tạo cử nhân.
● Điều kiện tối thiểu:

○ Hoàn tất 15 lớp A-G với điểm C trở 
lên (11 lớp  trước khi vào lớp 12)

○ 3.0 GPA
● UC chọn học sinh dựa trên nhiều yếu tố 

toàn diện 
● Có phần trả lời các câu hỏi về bản thân  

(PIQs)
● Nhận đơn từ ngày 1 – 30 tháng 11
● Lệ phí nộp đơn $70
● Học phí (2022-23): $14,226  
● MỚI: KHÔNG xét điểm SAT/ACT trong quá 

trình tuyển chọn www.universityofcalifornia.edu/apply

https://admission.universityofcalifornia.edu/admission-requirements/freshman-requirements/
https://admission.universityofcalifornia.edu/counselors/freshman/comprehensive-review/
https://admission.universityofcalifornia.edu/counselors/freshman/comprehensive-review/
https://admission.universityofcalifornia.edu/how-to-apply/applying-as-a-freshman/personal-insight-questions.html
https://admission.universityofcalifornia.edu/how-to-apply/applying-as-a-freshman/personal-insight-questions.html
http://www.universityofcalifornia.edu/apply




● Có 23 trường ở California
● Điều kiện tối thiểu:

● Hoàn tất 15 lớp A-G với điểm C trở lên 
● 2.5 GPA

(GPA 2.0-2.49 có thể được xem xét dựa trên các thông 
tin bổ sung) 

● Ưu tiên nhận đơn từ 1 tháng 10 cho đến 30 
tháng 11* Một vài trường có ngoại lệ 

● Học phí (2022-23): $5,742 +campus-based 
fees

● Lệ phí nộp đơn $70
● MỚI: KHÔNG xét điểm SAT/ACT trong quá 

trình tuyển chọn

https://www2.calstate.edu/apply

https://www2.calstate.edu/apply/freshman/getting_into_the_csu/Pages/admission-requirements.aspx
https://www.calstate.edu/apply/Pages/csu-priority-application-deadline.aspx
https://www2.calstate.edu/apply




Đại học tư 
● Hơn 80 trường ở khắp tiểu bang 

California
● Cung cấp nhiều học bổng/hỗ trợ tài 

chánh
● Lớp học nhỏ và thời gian ra trường 

nhanh
● Điều kiện và hạn nộp đơn khác nhau
● Học phí (2019-20): $33,439-56,599
● Lệ phí nộp đơn khác nhau
● Hơn 900 trường trên toàn quốc nhận 

đơn qua www.commonapp.org

https://aiccu.edu/

http://www.commonapp.org


Cao Đẳng Cộng Đồng
Thuộc Tiểu Bang California

● 116 trường
● Nhận bất cứ sinh viên 

nào theo đuổi giáo dục 
đại học

● Tạo điều kiện chuyển 
tiếp cho sinh viên muốn 
có bằng cử nhân.

● Chương trình dạy nghề 
/kỹ Thuật

● Học phí (2022-23): $1,997

www.cccapply.org

http://www.cccapply.org


Cao Đẳng CộnMôg ĐồngMott

**Một số trường cao đẳng cộng đồng trong khu vực



Chuyển Tiếp từ Đại học Cộng Đồng
● Yêu cầu chuyển tiếp khác nhau đối với từng hệ 

thống đại học.
● 60 đơn vị điểm / 90 quý học để chuyển tiếp 
● Đạt yêu cầu giáo dục phổ thông (GE)
● Điểm trung bình – 2.0 (CSU) hoặc 2.4 (UC)
● Chuẩn bị các môn học chuyên ngành

CSU Transfer Requirements UC Transfer Requirements 

https://www2.calstate.edu/apply/transfer/Pages/upper-division-transfer.aspx
https://admission.universityofcalifornia.edu/admission-requirements/transfer-requirements/


Dạy Nghề và Kỹ Thuật

• Từ 6 tháng đến 24 tháng
• Chứng chỉ hoặc bằng 2 năm (AA degree)
• Trường tư
• Trường Đại Học Cộng Đồng 

Evergreen, Foothill, De Anza, West Valley, San Jose City College, và các 
trường khác

• Các trung tâm dạy nghề trong khu vực
Silicon Valley Career Technical Education (SVCTE), Year Up Bay Area, Center 
Of Employment Training, KZ Academy,  NexGent, Contractors State License 
Schools

• Các trung tâm vừa học nghề vừa làm (Apprenticeship)
Pipe Trade Training Center, Santa Clara Electrical JACT, Sheet Metal-Bay 
Area Industry Training, Plumber, Air Conditioning & Refrigeration, v.v.

• Trung tâm Work to Future (Có giúp đỡ tiếng Việt)

https://www.evc.edu/
https://foothill.edu/
http://www.deanza.edu/
https://www.westvalley.edu/
https://www.sjcc.edu/
https://home.cccapply.org/en/
https://home.cccapply.org/en/
https://www.metroed.net/svcte/
https://www.yearup.org/locations/94518/campus/grouped/bay-area
https://cetweb.edu/location/san-jose-ca/
https://cetweb.edu/location/san-jose-ca/
https://kzacademy.com/
https://www.nexgent.com/
https://www.contractorslicensingschools.com/
https://www.contractorslicensingschools.com/
https://www.pipetradestraining.org/
http://www.ejatc332.org/
https://smw104training.org/program-information/
https://smw104training.org/program-information/
https://www.work2future.org/


Tham khảo nhanh
Hệ thống Yêu cầu nộp điểm thi 

SAT/ACT
Yêu cầu nộp 

thư đề cử 
(Letter of Recommendation) 

Trường Tư Tùy trường.Cần tham 
khảo từng trường

Phần lớn các trường 
cần 1 hay 2 thư.

UC KHÔNG* KHÔNG. Vài trường 
hợp đặc biệt được yêu 
cầu gửi thư. Chỉ nộp 
khi được yêu cầu.

CSU KHÔNG* KHÔNG

Cao đẳng cộng 
đồng

KHÔNG KHÔNG

*Không xét điểm thi trong quá trình tuyển chọn, nhưng có thể dùng điểm thi để sắp lớp( nếu 
học sinh chọn nộp điểm thi). Tham khảo trực tiếp website để biết cập nhật trong tương lai. 



Hồ sơ đủ điều kiện hay hồ sơ 
cạnh tranh?

Các trường đại học nhận nhiều đơn xin nhập học hơn là số lượng có thể nhận 

vào. Để tăng cơ hội được nhận vào, học sinh phải vượt trội trong nhiều mặt  
• Thành tựu học vấn: Điểm trung bình, các lớp A-G, các lớp AP/IB/Honors, 

điểm thi SAT/ACT (nếu yêu cầu) 
• Thành tựu cá nhân: Năng khiếu, giải thưởng, tham gia vào các chương trình 

chuẩn bị đại học, các dự án đặc biệt, óc lãnh đạo.  v.v 
• Các yếu tố khác: Top 9%(UC), sự tiến bộ, sinh hoạt ngoại khóa, bài viết về 

cá nhân (UC & trường tư), thư đề cử, v.v
• Học sinh được đánh giá trên toàn cảnh quá trình và kinh nghiệm học tập. 

Đánh giá trong bối cảnh riêng, môi trường giáo dục, các nguồn lực và cơ hội 
sẵn có.



Làm sao để tăng cơ hội được chọn vào 
các trường danh tiếng? 

Học lực

Tính Cách

Sáng 
Tạo

  Đam
   mê

      Tầm 

ảnh hưởng

Kỹ    
Năng

Các yếu
 tố khác

Thành 
Tựu

Bài 
luận

  Thư 
đề cử

Nộp đơn  
sớm 

(EA/ED - 
trường tư)

Vượt 
trội



 Chương trình lời hứa của Spartan

ESUHSD và San Jose State University   hợp tác để cung 
cấp hướng dẫn tuyển sinh vào đại học

Điều này có nghĩa gì với bạn?

Đảm bảo nhận học sinh tốt nghiệp của ESUHSD đủ điều 
kiện bắt đầu từ Lớp 2017 đến Lớp 2026 với Điểm trung 
bình là 2,75

Đáp ứng yêu cầu A-G với điểm C- hoặc cao hơn



AB 469 Bill là gì? 
Đơn xin FAFSA + CADAA (Dream Act)

• Tất cả học sinh lớp 12 cần điền vào đơn FAFSA hoặc CA 
Dream Act

• Bắt đầu từ lớp ra trường 2023 (nộp đơn 2023-2024)
• Nếu bất kỳ học sinh nào muốn từ chối nộp đơn FAFSA 

hoặc CADAA, mẫu đơn từ chối nộp hạn chót sẽ vào ngày 
23 tháng 10 năm 2023 (Do học khu gửi thư về nhà)

• Chọn không tham gia sẽ không giúp đủ điều kiện cho các 
khoản vay với tiền lời thấp hơn



AB 469 Bill
FAFSA là gì? CADAA là gì? 

1. Fafsa.ed.gov (SS#) hoặc dream.csac.ca.gov 
(không có SS#)

2. Đảm bảo thông tin cá nhân của bạn là chính xác
3. Trợ giúp tài chánh đại học  - giúp điền FAFSA và 

CADAA. Kiểm tra trang web của trường, canvas để 
biết thêm thông tin.

https://studentaid.gov/h/apply-for-aid/fafsa
https://dream.csac.ca.gov/landing


 Bữa ăn miễn phí hoặc giảm giá

Hình thức ăn trưa miễn phí và giảm giá cho 
AP, IB

($ 5 thay vì khoảng $ 100 mỗi môn thi, và 
các đơn đăng ký vào đại học)

Vui lòng điền đơn nếu bạn chưa điền và nộp 
đơn lại văn phòng của trường







Cần Nhớ 

▪ Học tập thật tốt, đồng thời tham 
gia các hoạt động ngoại khóa

▪ Gặp giáo sư cố vấn thường xuyên
▪ Tạo danh sách các trường đại 

học 
▪ Tham dự hội chợ, hội thảo, về đại 

học 

▪ Tìm hiểu trường và lựa chọn 
ngành học tương lai.

▪ Nộp đơn đúng thời hạn. 

▪ Tìm hiểu điều kiện đầu vào và 
chính sách thi cử của trường nộp 
vào. Đăng ký thi SAT/ACT  nếu 
trường yêu cầu hoặc khuyến 
khích. 

▪ Giữ cho mình nhiều sự lựa 
chọn. 

▪ Tạo tài khoản email chuyên 
nghiệp để nhận thư từ từ 
trường đại học. 

▪ Tìm hiểu về học bổng, hỗ trợ 
tài chính

PHỤ HUYNH luôn luôn gần gũi, hỗ trợ nhưng không áp đặt 
con em mình!!!

https://bigfuture.collegeboard.org/find-colleges/college-101/5-steps-to-creating-a-college-list
https://bigfuture.collegeboard.org/find-colleges/college-101/5-steps-to-creating-a-college-list
https://bigfuture.collegeboard.org/majors-careers
https://bigfuture.collegeboard.org/majors-careers
https://fafsa.ed.gov/
https://fafsa.ed.gov/


Các websites hữu ít
UC Application: 
https://admissions.universityofcalifornia.edu/

CSU Application: 
https://www2.calstate.edu/apply

Common Application: 
https://www.commonapp.org/

Community Colleges: 
https://home.cccapply.org/en/

SAT:  
https://collegereadiness.collegeboard.org/sat

ACT http://www.act.org/

College Guide ( Explore over 80 independent 

california colleges and universities)

College Board -Big Future: 
https://bigfuture.collegeboard.org/

Naviance (Check your school for login info)

UC freshman admit data

GPA Calculator

FAFSA: https://fafsa.ed.gov/

Fund your future 

California Career Zone 

College planning 9-10 graders

College planning-Juniors

College planning-Seniors

California Community College Career ED 

https://apply.universityofcalifornia.edu/my-application/login
https://www2.calstate.edu/apply
https://www.commonapp.org/
https://home.cccapply.org/en/
https://collegereadiness.collegeboard.org/sat
http://www.act.org/
https://cdn.ymaws.com/aiccu.edu/resource/resmgr/publications/2020/college_and_transfer_guides/aiccu_guidebook_2020-21_fina.pdf
https://bigfuture.collegeboard.org/
https://bigfuture.collegeboard.org/
https://admission.universityofcalifornia.edu/campuses-majors/freshman-admit-data.html
https://www2.calstate.edu/apply/eligibility-index
https://studentaid.gov/h/apply-for-aid/fafsa
https://fafsa.ed.gov/
https://www.csac.ca.gov/sites/main/files/file-attachments/fyf_english.pdf?1554923077
https://www.cacareerzone.org/
https://secure-media.collegeboard.org/CollegePlanning/media/pdf/BigFuture-College-Planning-9th-10th-Graders.pdf
https://secure-media.collegeboard.org/CollegePlanning/media/pdf/BigFuture-College-Planning-Calendar-Juniors.pdf
https://secure-media.collegeboard.org/CollegePlanning/media/pdf/BigFuture-College-Planning-Calendar-Seniors.pdf
http://www.bayareacareereducation.org/


Virtual College Fairs

● CSU, UC and California Independent 
Colleges

● NACAC Virtual College Fairs 
● CSU Virtual Tours
● NACAC Virtual College Fairs
● Liberal Arts Colleges Virtual Fair
● Northern California High School College Fair

https://drive.google.com/file/d/1VV0nMcgsoMeqRkA9DUoLbsvaz-_bj5KU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VV0nMcgsoMeqRkA9DUoLbsvaz-_bj5KU/view?usp=sharing
https://virtualcollegefairs.org/
https://www2.calstate.edu/apply/choosing-a-campus
https://virtualcollegefairs.org/events
https://www.davidson.edu/admission-and-financial-aid/14-14th-liberal-arts-colleges-across-us
https://cacollegefairs.org/conventions/440/exhibitors


Hỏi và Trả Lời 

Cám Ơn!
BaoVy Nguyen, nguyenb@esuhsd.org

Linh To, tol@esuhsd.org


