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Phụ huynh và học sinh của trường Cherry Creek thân mến, 

Lộ trình đến tương lai của bạn là đây. 

Tôi rất vui là được giới thiệu chương trình “Hướng Dẫn Kế Hoạch Cho Đại Học Và Sự nghiệp” của trường 

Cherry Creek 2018-2019 cho học sinh trung học cấp II và trung học cấp III, tài nguyên được thiết kế để giúp kết 

nối mỗi học sinh với tương lai duy nhất của họ. Trong bảng hướng dẫn toàn diện này, bạn sẽ tìm thấy thông tin 

quan trọng về việc lập kế hoạch học tập trong trường trung học cấp II và trung học cấp III và các khả năng khác 

thú vị hơn. 

Bảng hướng dẫn này là con đường dẫn đến sự xuất sắc của mỗi cá nhân học sinh. Cho dù bạn chọn vào trường đại 

học hai năm hoặc bốn năm, trường dạy nghề, đi trực tiếp vào sự nghiệp hoặc phục vụ trong quân đội, bạn sẽ tìm 

thấy các công cụ và thông tin cần thiết để thực hiện mọi ước mơ trở thành sự thật trong học tập và trong chuyên 

nghiệp. 

Bảng hướng dẫn này làm nổi bật các chương trình học tập đa dạng và đầy thách thức, làm nổi bật các 

trường học và các cơ sở của chúng tôi. Hướng dẫn này nêu rõ các yêu cầu do hội đồng nhà trường và 

tiểu bang đặt ra để tốt nghiệp. Trong những trang này, bạn sẽ tìm hiểu về những cải tiến mới thú vị của 

Học Chánh, chẳng hạn như Cherry Creek Innovation Campus (CCIC). Trường này dự kiến sẽ khai 

giảng vào mùa thu năm 2019 và sẽ được thiết kế để kết nối học sinh trung học CCSD với những đào 

tạo chuyên nghiệp và những cơ hội thú vị. Tại đây, bạn sẽ tìm thấy các mốc thời gian và danh sách 

kiểm tra do giáo viên chủ nhiệm và nhân viên tư vấn Học Chánh thiết kế; những công cụ hữu ích này 

giúp cho việc xin đơn vào đại học, xin học bổng, đào tạo sự nghiệp và kỹ thuật, hỗ trợ tài chính và các 

thủ tục khác được kiểm soát dể dàng và sắp xếp hợp lý hơn. 

Tất cả các tài nguyên này được thiết kế cho bạn và tôi khuyến khích bạn nên sử dụng toàn bộ tài 

nguyên này trong suốt thời gian bạn học ở Sở Học Chánh. Tại các trường Cherry Creek, chúng tôi 

muốn đảm bảo rằng mỗi học sinh của chúng tôi đều có những công cụ cần thiết để xây dựng con đường 

tốt nhất cho tương lai tươi sáng của họ. Giáo viên, cố vấn và cộng đồng trong trường học của bạn sẳn 

sàng để giúp bạn trên hành trình đó. 

 

 

 

 

 

Giám Đốc Dr. Scott Siegfried 
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BỘ GIÁO DỤC TRƯỜNG CHERRY CREEK 

Trái qua phải: Karen Fisher, Dave Willman, Kelly Bates, Eric Parish, Janice McDonald 

 

TẦM NHÌN CỦA CHÚNG TÔI 
Tận tâm với sự xuất sắt 

 

SỨ MỆNH CỦA CHÚNG TÔI 
Khuyến khích mỗi học sinh để suy nghĩ, để học tập, để đạt thành tích, và để  

quan tâm 
 

GIÁ TRỊ CỦA CHÚNG TÔI  

` Đặt nhu cầu và phúc lợi của học sinh lên trên tất cả. 

` Cung cấp môi trường học tập an toàn và chu đáo. 

` Đặt kỳ vọng cao cho sự phát triển và thành tích của mỗi học sinh. 

` Phát triển mối quan hệ có ý nghĩa với học sinh và gia đình. 

` Tôn trọng và hiểu sự đa dạng của học sinh và gia đình mà chúng tôi phục vụ. 

` Khuyến khích học sinh, phụ huynh và thành viên cộng đồng làm đối tác trong 

  quá trình giáo dục. 

` Thúc đẩy sự tham gia và trao quyền. 

` Thu hút nhân viên có chất lượng, có kiến thức và quan tâm sâu sắc đến học sinh để phản ảnh sự 
đa dạng của cộng đồng chúng ta,. 

` Thể hiện định hướng dịch vụ cho học sinh và phụ huynh. 

` Khuyến khích sự sáng tạo và đổi mới để đạt được tầm nhìn của chúng ta. 

` Liên tục cải thiện các tổ chức. 

` Thúc đẩy sự học tập lâu dài, đạt thành tích và phục vụ người khác. 
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Những Yêu Cầu Để Tốt Nghiệp Trang 14 
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Kế Hoạch Cho Các Lớp Tốt Nghiệp Năm 2021 và về sau       Trang 18 
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Mốc Thời Gian Để Lập Kế Hoạch Cho Đại Học          Trang 23 
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Liên Lạc Sở Học Chánh             Trang 28 

 

Hướng Dẫn Kế Hoạch Cho 

Đại Học Và Nghề Nghiệp Của 

Trường Cherry Creek 

Sở Học Chánh Cherry Creek tận 

tâm để chuẩn bị cho đại học và 

sự nghiệp của mỗi học sinh. 

Chúng tôi cung cấp nhiều con 

đường để bạn khám phá sở thích 

của mình, theo đuổi đam mê và 

khơi dậy trí tưởng tượng của 

bạn khi bạn kế hoạch cho tốt 

nghiệp trung học và cho tưong 

lai. Bảng Hướng Dẫn Kế Hoạch 

này được thiết kế để giúp bạn 

trong quá trình bạn kế hoạch 

cho sự học quan trọng của bạn 

từ trung học cấp II đến trung 

học cấp III, giúp bạn lập kế 

hoạch cho các bước quan trọng 

tiếp theo trong tương lai. Hãy 

dành thời gian để sử dụng các 

công cụ có trong tập sách này để 

bàn thảo kế hoạch của bạn với 

gia đình. 
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  Nhiều Chương Trình Học Khác  
 

Sở Học Chánh Cherry Creek cung cấp nhiều chương trình đại 

học và sự nghiệp để giúp bạn thành công. Nhiều chương trình 

cung cấp các khóa học khác nhau và kinh nghiệm học tập. Họ 

cung cấp cho học sinh nhiều cơ hội để có đủ tín chỉ để tốt nghiệp 

trung học, thành công ngoài các khóa học truyền thống. Mỗi 

chương trình được xác định và truy cập tuỳ theo sở thích và nhu 

cầu của mỗi cá nhân học sinh 

 

Học sinh theo đuổi con đường của mình trong nhiều năm và tốt 

nghiệp để chuẩn bị đầy đủ cho các lựa chọn sau trung học – 

trường đại học hai năm hoặc bốn năm, chứng chỉ, học nghề, nghĩa 

vụ quân sự hoặc đào tạo nghề chính thức. Thông qua các chương 

trình đại học và sự nghiệp này, học sinh sẽ được chuẫn bị cho cả 

hai, không chỉ một hay khác hơn. 

 

Chương Trình Nội Dung 
 

 
 

 

AVID (Thăng Tiến Theo Quyết Định Cá Nhân) là chương trình chuẩn bị 

cho đại học rất là nghiêm ngặt. AVID sử dụng những kế hoặch dựa trên 

nghiên cứu để giúp học sinh thành công trong các lĩnh vực chẳng hạn như 

tư duy phê phán, đại học và sự nghiệp, văn học và toán học. 

 

 

Advanced Placement (AP) (Chương Trình Nâng Cao) Các khóa học trong 

chương trình này cho phép học sinh học các khóa học nâng cao, các khoá 

học của trình độ đại học. Ngoài các khóa học này ra, học sinh sẽ có một bài 

kiểm tra cuối khóa. Các trường cao đẳng và đại học có các quy định khác 

nhau về điểm thi cần thiết để đủ tín chỉ cho đại học. 

 

 

 

International Baccalaureate (IB) Chương trình Văn Bằng Tú Tài Quốc 

Tế nhằm mục đích phát triển những học sinh có kiến thức sâu rộng, những 

học sinh phát triển về thể chất, trí tuệ, cảm xúc và đạo đức. Chương trình 

bao gồm 6 khóa học chính và khóa học lý thuyết về kiến thức nhằm khuyến 

khích học sinh suy nghĩ độc lập và sáng tạo để họ có thể tham gia ở cấp độ 

toàn cầu hơn so với những người khác. 

 

 
 

 

CareerWise Colorado Hợp tác với Sở Học Chánh Cherry Creek, 

CareerWise Colorado kết họp nhiều cơ hội cho học sinh trung học lớp 11 và 

lớp 12 bắt đầu sự nghiệp của họ bằng cách học nghề khi họ còn đang học ở 

trường trung học. Mô hình kiểu doanh nghiệp được sáng tạo theo mô hình 

của học viện tại Thụy Sĩ, mô hình này chuẩn bị cho học sinh các nhu cầu 

công nghiệp trong thế giới thực tại. 

 

 

Concurrent Enrollment (CE) Hợp tác với Hệ thống Trường Cao Đẳng 

Cộng Đồng của Colorado, học sinh có thể tham gia các khóa học của 

chương trình đại học khi còn học ở trường trung học để lấy tín chỉ của 

trường Cao Đẳng Cộng Đồng. Các khóa học được chỉ định để chuyển 

điểm sẽ được chấp nhận tại các trường đại học bốn năm của Colorado nếu 

học sinh đạt điểm C trở lên. 
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Chương Trình Nội Dung 
 

 

ASCENT là viết chữ tắt của Tăng Tốc Học Sinh Qua Tuyển Sinh Đồng 

Thời. ASCENT cung cấp năm học thứ năm trong trường trung học để học 

sinh được nhanh chóng vào đại học trong năm cuối cùng của họ. Học sinh 

muốn tham gia vào chương trình ASCENT phải nộp đơn với giáo viên chủ 

nhiệm và đáp ứng các yêu cầu của chương trình. Tài trợ cho ASCENT phụ 

thuộc vào ngân sách phân bổ hàng năm của chính phủ. 

 

 

Online Learning Chương trình học trực tuyến của Sở Học Chánh cung cấp 

cho học sinh sự linh hoạt để học bất cứ lúc nào và từ bất cứ nơi nào trong 

ngày. Các khóa học dựa trên tiêu chuẩn và thực hành. Chương trình học 

trực tuyến giúp học sinh đáp ứng những yêu cầu để tốt nghiệp. 

 

 

Career and Technical Education Giáo Dục Sự nghiệp và Kỹ Thuật có lộ 

trình chuyên dụng cho học sinh để đạt đuợc bằng chứng chỉ được ngành 

công nghiệp công nhận hoặc có tín chỉ trong chương trình tuyển sinh đồng 

thời. 

* Xem Trang 8 trong tập sách này để biết thêm thông tin. 

ENDEAVOR 
ACADEMY 

Endeavor Academy là trường trung học độc lập, Endeavour Academy 

còn cung cấp cho học sinh trên toàn Sở Học Chánh cơ hội để lấy tín chỉ 

qua các khóa học ban đêm. 
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  Khóa Học Giáo Dục Sự Nghiệp & Kỹ Thuật (CTE)  
Giáo Dục Sự Nghiệp Và Kỹ Thuật đã xác định các khóa 

học và lộ trình chuyên dụng cho học sinh để họ có thể 

chứng tỏ những gì họ đang học và đồng thời cũng đạt 

được tín chỉ trong chương trình tuyển sinh đồng thời hoặc 

đạt chứng chỉ được ngành công nghiệp công nhận. Để tìm 

hiểu thêm về các dịch vụ của CTE, vui lòng liên lạc với 

giáo viên chủ nhiệm của bạn hoặc truy cập trang mạng: 

www.cherrycreekschools.org/CTE. 

 

KHÓA HỌC CTE CÓ TẠI CÁC ĐỊA ĐIỂM KHÁC  

Học sinh phải có phương tiện di chuyển riêng. 
 

KHÓA HỌC CTE TRONG SỞ HỌC CHÁNH      
KHÓA HỌC CTE TẠI TRƯỜNG TRUNG HỌC CHERRY CREEK  

 Sự Nghiệp về Y Tế     

KHÓA HỌC CTE TẠI TRƯỜNG TRUNG HỌC CHEROKEE TRAIL  

 Tư Pháp Hình Sự (CE)  Khai Thác Sự Nghiệp   

KHÓA HỌC CTE TẠI TRƯỜNG TRUNG HỌC EAGLECREST  

 Khai Thác Sự Nghiệp     

KHÓA HỌC CTE TẠI TRƯỜNG TRUNG HỌC GRANDVIEW  

 Giới Thiệu Về Hàng Không  ● Tư Pháp Hình Sự (CE)   

 Công Nghệ Hàng Không ● ProStart 1 & 2 (CE) 

KHÓA HỌC CTE TẠI TRƯỜNG TRUNG HỌC OVERLAND  

 Giới Thiệu Về Hàng Không  

Công Nghệ Hàng Không 

Tư Pháp Hình Sự (CE) 

 Sự Nghiệp về Y Tế  

Nguyên Tắc Khoa Học Sức Khỏe (CE) 
Khoa Học Sức Khỏe Tiên Tiến (CE) 

 ● Trợ Lý Y Tá 

● Công Nghệ Ô Tô 

● Giáo Viên (CE) 
  

  

KHÓA HỌC CTE TẠI TRƯỜNG TRUNG HỌC SMOKY HILL  

 Công Nghệ Ô Tô (CE)  ● Sự Nghiệp về Y Tế (CE)  Xây Dựng Đường Lộ 1 & 2 

 Khai Thác Sự Nghiệp ● ProStart 1 & 2 (CE)   

CAREER & TECHNICAL EDUCATION BUILDING 

 Tư Pháp Hình Sự (CE)  ● Ảnh Kỹ Thuật Số   

 Ảnh Thương Mại (CE) ● Thực Tập Điều Hành 

 

KHÓA HỌC CTE NGOÀI SỞ HỌC CHÁNH      
AMES MSU PICKENS 
■ Khoa Học Sức Khỏe 

(CE) 

■ Thời Trang 

■ Giáo Dục 

Mầm Non 

■ Nguyên Tắc 

Cơ Bản về 

Hàng 

Không (CE) 

■ Sửa Chữa Xe (CE) ■  Ứng Dụng Di Động (CE) ■ Thể Thao Động Lực  

■ Sửa Chữa Máy Vi Tính (CE) ■  Gia Công Chính Xác 

■ Nghề Hàn (CE) 

■ Diesel (CE) ■ Bảo Trì Bất Động Sản (CE) 

■ Tổng Hợp Về Điện (CE) 

   

 

http://www.cherrycreekschools.org/CTE.
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Cherry Creek Innovation Campus (CCIC) 
 

Cherry Creek Innovation Campus (CCIC) là một trường 

đại học độc lập và là trường chuẩn bị nghề nghiệp phù hợp 

cho học sinh trung học tại các Trường Cherry Creek. Với 

chương trình giảng dạy bắt nguồn từ các kỹ năng thực tế và 

chứng chỉ nghề, từ khoa học máy tính đến hàng không đến 

khoa học sức khỏe, trường này sẽ cung cấp cho học sinh 

chiếc cầu nối đến đại học và thành công trong sự nghiệp. 

Dưới sự bảo trợ của Giáo Dục Kỹ Thuật Và Sự Nghiệp 

(CTE), CCIC sẽ mở rộng sự cam kết của Sở Học Chánh để 

chuẩn bị cho học sinh các nhu cầu học tập và sự nghiệp 

chuyên môn của thế kỷ 21. Trải nghiệm học tập của học sinh 

sẽ được bắt chước theo môi trường làm việc hiện đại, tập 

trung vào việc đưa học sinh vào văn hóa công nghiệp. 

Các trường trung học sẽ tiếp tục tổ chức nhiều chương 

trình CTE. Trường CCIC sẽ tăng cường chương trình hiện tại, 

và cũng sẽ là nơi có nhiều cơ hội giáo dục tiên tiến và tinh vi 

hơn cho học sinh. 

Chương Trình Được Cung Cấp Tại CCIC: 

1. Sản Xuất Tiên Tiến Chế tạo, thiết kế, SolidWorks, 

Cơ điện tử 

2. Dịch Vụ Kinh Doanh Doanh nhân, Hợp tác và 

truyền thông, Lãnh đạo, Kỹ năng nơi làm việc / Kỹ 

năng chuyên nghiệp, Tiếp thị. 

3. Ẩm Thực / Khách Sạn Ẩm thực, Hoạt động nhà hàng, 

Dinh dưỡng, ProStart, Quản lý khách sạn hoặc khu nghỉ 

dưỡng, Kế hoạch sự kiện 

4. Y Tế Và Dược Phẩm Kỹ thuật viên, Trợ lý y tá, Vật lý 

trị liệu, Trị liệu phục hồi chức năng, Khoa học công nghệ, 

Y học thể thao 

5. Kỹ Thuật Cơ Sở Hạ Tầng (Xây dựng thương mại) 

Quản lý xây dựng, Hệ thống ống nước, Điện, Cơ khí, 

Dựng khung, Vách thạch cao, Sàn nhà, Lợp mái nhà 

6. IT/STEAM An ninh mạng, Công nghệ thông tin, Phòng 

thiết kế, Thực tế ảo, Robot, Trí tuệ nhân tạo, Dữ liệu lớn 

7. Giao Thông (Ô tô / Hàng không) 

Kỹ thuật viên ô tô, Xe máy dầu, Khung máy bay & Nhà 

máy điện, Trường học, Công nghệ Drone 

Học sinh truy cập dịch vụ bằng cách nào? 

Học sinh sẽ truy cập các khóa học tại CCIC qua quá trình 

nộp đơn và phối hợp với giáo viên chủ nhiệm và giáo viên của 

CTE. 

Tùy chọn này phù hợp với xu hướng công việc hiện tại 

như thế nào? 

Tất cả các khóa học được cung cấp tại CCIC là những con 

đường dẩn đến đại học và các cơ hội trong sự nghiệp.  Những 

con đường này được phác thảo trong nghiên cứu do Văn 

Phòng Phát Triển Kinh tế và Thương Mại Quốc Tế Colorado 

và Hệ thống Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Colorado đảm 

trách. Tất cả các con đường tại CCIC đều dẫn đến việc làm 

trong các lĩnh vực có nhu cầu cao. 

Điều này sẽ tác động như thế nào đến những yêu cầu của 

tốt nghiệp? 

CCIC sẽ phục vụ như một hay nhiều công cụ cho học sinh 

để lấy bằng tốt nghiệp trung học. Học sinh có thể đạt được tín 

chỉ cho môn toán, môn khoa học và môn Anh Văn cùng với 

các tín chỉ của môn tự chọn trong quá trình học. Tùy theo con 

đường mà học sinh chọn, học sinh cũng sẽ có thể đạt được các 

chứng chỉ ngành công nghiệp và tín chỉ của chương trình 

tuyển sinh đồng thời trong khi tham gia các lớp học tại CCIC. 

 

Để biết thêm thông tin: 

Mark Morgan, Hiệu Trưởng  
Số điện thoại văn phòng 720.554.4561  

dmorgan18@cherrycreekschools.org 

Jay Moore, Điều Phối Viên của CTE 

Số điện thoại văn phòng 720.554.4995  

jmoore@cherrycreekschools.org 

Cindy Johnson, Giám Đốc Văn Phòng  

Số điện thoại văn phòng 720.554.4559 

cjohnson160@cherrycreekschools.org 

mailto:dmorgan18@cherrycreekschools.org
mailto:dmorgan18@cherrycreekschools.org
mailto:jmoore@cherrycreekschools.org
mailto:jmoore@cherrycreekschools.org
mailto:cjohnson160@cherrycreekschools.org
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   Kế Hoạch & Tầm Quan Trọng Của Trường Trung Học Cấp II  
 

Trung học cấp II là thời gian quan trọng để chuẩn bị cho 

trung học cấp III. Mặc dù bạn không biết mình sẽ đi con 

đường nào sau trung học, nhưng tiến độ học tập, kỹ năng xã 

hội, thói quen học tập và kỹ năng giải quyết vấn đề mà bạn 

phát triển ở trường trung học sẽ đóng một vai trò quan trọng 

trong việc chuẩn bị cho một tương lai thành công. 

KẾ HOẠCH 
Kế Hoạch Học Tập Và Sự nghiệp Cá Nhân (ICAP) ở trường 

trung học của bạn trong chương trình Naviance là một cách 

giúp bạn chuẩn bị và lập kế hoạch thành công ở trường trung 

học. Các mục tiêu S.M.A.R.T phải phù hợp với các mục tiêu 

sau trung học của bạn và cũng là một cách để theo dõi tiến 

trình của chính bạn. Tiếp xúc với sự nghiệp sẽ giúp bạn xác 

định thêm sở thích và kỹ năng của mình khi bạn sắp xếp 

những điều đó với các khóa học mà bạn lựa chọn ở trường 

trung học. Hiểu sở thích và khả năng học tập của bạn sẽ giúp 

bạn chọn các khóa học phù hợp ở trường trung học cấp III. 

SỰ THÀNH CÔNG CỦA HỌC SINH TRƯỜNG 

TRUNG HỌC CẤP II 

Học sinh trung học cấp II nên thể hiện thói quen học tập 

tích cực bao gồm các kỹ năng như cách tổ chức, khả năng 

giao tiếp với giáo viên và có lịch trình làm bài tập ở nhà. Với 

sự giúp đỡ của phụ huynh, giáo viên và giáo viên chủ nhiệm 

của trường, học sinh cấp II cũng có thể làm như sau: 

` Xác định sở thích cá nhân, khả năng và xác định 

  điểm mạnh của mình 

` Giải thích mối quan hệ giữa nhà và trường học 
hoặc trường học với công việc trong cộng 
đồng. 

` Giải thích tầm quan trọng của công việc đối với mọi 
người . 

` Giải thích niềm tin và giá trị cá nhân ảnh hưởng 
như thế nào đến việc quyết định. 

` Thể hiện kỹ năng hiệu quả khi làm việc với 
người khác. 

` Thể hiện cảm kích về sự tương đồng và khác 
biệt giữa mọi người. 

` Giải thích các kỹ năng và năng khiếu cá nhân cần 
có để hoàn thành trách nhiệm. 

` Giải thích các kỹ năng cần thiết trong các ngành 

   nghề. 

` Thể hiện các kỹ năng cần thiết để có được việc 
làm & bảo trì nó. 

Những cơ hội bổ sung ở trường trung học cấp II để chuẩn 

bị cho đại học và sự nghiệp bao gồm: 

CHƯƠNG TRÌNH HỌC TẬP Ở TRƯỜNG TRUNG 

HỌC CẤP II 

Chương trình học tập ở trường trung học cấp II dựa trên nền 

tảng của các lớp tiểu học, đảm bảo học sinh đạt nền tảng vững 

chắc trong trường trung học và sau trung học. Ngoài chương 

trình giảng dạy cơ bản, mỗi trường trung học cấp II cũng có 

thể cung cấp chương trình đặc biệt mà học sinh cần phải nộp 

đơn. 
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 Kế Hoạch & Tầm Quan Trọng Của Trường Trung Học Cấp II (tiếp tục)  
 

CHƯƠNG TRÌNH HƯỚNG DẪN CƠ BẢN CHO 

CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC (Quy luật IHA): 

“Ở trung học cấp II, trường học sẽ tiếp tục cung cấp 

hướng dẫn và đánh giá về nội dung tiêu chuẩn. Hướng dẫn 

này sẽ bao gồm môn Anh văn, toán học, khoa học và xã hội, 

bao gồm hướng dẫn về công dân, địa lý, lịch sử và kinh tế. 

Học sinh cũng sẽ có cơ hội mở rộng tài năng và sở thích của 

mình qua chương trình khám phá / tự chọn và được cung cấp 

các hướng dẫn về nội dung tiêu chuẩn. 
Theo quyết định của mỗi trường trung học cấp II, chương 

trình khám phá / tự chọn này có thể bao gồm bất kỳ kết hợp 

nào của các khóa học như: nghệ thuật, âm nhạc, giáo dục kỹ 

thuật, ngôn ngữ quốc tế, thể thao, sức khỏe, nghiên cứu về 

người tiêu thụ và gia đình, máy điện tử / kinh doanh và cung 

cấp các khóa học khác thích hợp với trung cấp. Các trường 

trung học cấp II sẽ cung cấp các lớp dạy kèm để chuẩn bị cho 

học sinh vào trường trung học cấp III và sẽ hướng dẫn cho 

học sinh các quy quy luật của trường để tuân theo. Thông 

thường, trước khi học sinh lớp tám ghi danh vào các khóa học 

của lớp chín, học sinh hoặc phụ huynh sẽ được cung cấp danh 

sách các khóa học mà Sở Học Chánh đã đáp ứng với các 

hướng dẫn của Ủy Ban Giáo Dục Colorado. 

HỌC SINH CÓ NĂNG KHIẾU & TÀI NĂNG 

Bất kỳ học sinh nào được xác định là học sinh có năng 

khiếu và tài năng, thì nhu cầu học tập của họ sẽ được chương 

trình khác biệt hỗ trợ cho chương trình giảng dạy của lớp. 

Chương trình khác biệt này đáp ứng nhu cầu, công nhận 

nhiều tài năng, thách thức và đa dạng. Các phương pháp dựa 

trên nghiên cứu của Học Chánh để cung cấp cơ hội học tập 

tối ưu phù hợp với khả năng học tập của học sinh. 

NGOẠI NGỮ TẠI TRƯỜNG TRUNG HỌC 

CẤP II 

Giảng dạy ngoại ngữ ở trường trung học cấp II rất quan 

trọng đối với chuỗi thành công dài trong những năm kế 

tới. Hơn thế nữa, lớp ngoại ngữ chuẩn bị cho học sinh 

tham gia vào các môi trường đa ngôn ngữ, giúp họ hiểu 

thêm các nền văn hóa khác với mục tiêu phát triển sự 

lưu loát đặc biệt. Học sinh học ngoại ngữ ở trường 

trung học nói lưu loát và năng động hơn. Ngoại ngữ 

được khuyến khích như một môn học phụ và có thể 

thay đổi tùy theo trường học. 
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                  Công Cụ Để Lập Kế Hoạch  

 Kế Hoạch Học Tập Và Sự nghiệp Cá Nhân (ICAP) 

Tất cả học sinh trung học ở Cherry Creek yêu cầu phải lập kế hoạch cho tốt nghiệp và về sau.. 

ICAP được phát triển bắt đầu từ lớp 6 và được đặt nền tảng quan trọng cho mỗi khóa học để  

đảm bảo rằng các mục tiêu sau trung học của bạn được liên kết với con đường bạn chọn.  

ICAP của bạn sẽ theo bạn từ trung học cấp II đến trung học cấp III cho đến lớp 12.  

ICAPS bao gồm: 

` Khai thác sự nghiệp, bao gồm khảo sát sở thích; 

` Tiến độ học tập bao gồm các khóa học mà bạn chọn, kết quả bài thi đánh giá (PSAT, 

SAT, ACT Aspire, Pre-ACT); 

` Kinh nghiệm trong học tập theo ngữ cảnh và dịch vụ; 

` Chuẩn bị và nộp đơn xin học đại học và sơ yếu lý lịch; 

` Quá trình học của học sinh sau trung học, chẳng hạn như tín chỉ đạt được trong chương trình tuyển sinh  

   đồng thời. 

Naviance Student 

Naviance Student là một chương trình toàn diện trên mạng dành cho tất cả học sinh và phụ huynh truy cập để lập kế hoạch 

cho đại học và sự nghiệp. Naviance Student là nơi mà bạn thành lập, lưu trữ và theo dõi “Kế Hoạch Học Tập Và Sự nghiệp Cá 

Nhân (ICAP)” của bạn.  Bạn có thể truy cập Naviance Student bằng cách chọn mạng liên kết trên trang mạng chính của trường 

của bạn. Nếu bạn có câu hỏi gì về Naviance Student hoặc ICAP, vui lòng tham khảo ý kiến với giáo viên chủ nhiệm của bạn, 

họ có thể giúp bạn. 

 

Ngoài ra, Naviance Student còn cho phép bạn: 

` Tạo kế hoạch cho tương lai - thiết lập mục tiêu, lập kế hoạch bốn năm, kiểm tra phong cách học tập, lập sơ yếu lý lịch và 

kiểm tra sự nghiệp và sở thích. Trong Naviance Student, bạn sẽ hoàn thành một phần nhiệm vụ được giao trong ICAP của 
bạn để chuẩn bị tốt hơn cho các mục tiêu trong tương lai của bạn. 

` Nghiên cứu các trường cao đẳng - so sánh các yêu cầu để vào đại học chẳng hạn như điểm GPA và điểm của bài kiểm tra 
tiêu chuẩn, tìm hiểu các môn học chuyên ngành, các sinh hoạt, các môn thể thao và nhiều hơn nữa. 

` Nghiên cứu các lớp học bổ sung trong mùa hè. 

 
Tìm hiểu thêm thông tin về ICAP và Naviance Student qua trang mạng dưới đây: 

www.cherrycreekschools.org/InclusiveExcellence/Trangs/default.aspx 

 

http://www.cherrycreekschools.org/InclusiveExcellence/Pages/default.aspx
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  Chuyển Tiếp Lên Trung Học Cấp III  
 

Chuyển tiếp lên Trung Học Cấp III có thể cho bạn trạng 

thái lưỡng lự và hứng thú. Bạn sẽ có bạn học mới, giáo viên 

mới và những kỳ vọng mới, cũng như có nhiều cơ hội hơn. 

Cần có thời gian để điều chỉnh là chuyện bình thường. Dưới 

đây là một vài lời khuyên để giúp bạn điều chỉnh khi bạn 

chuyển đến trường trung học cấp III: 

1. Học Về Hậu Cần: Nên có sự sắp xếp. Tìm hiểu tủ của 

bạn ở đâu và mật mã ổ khóa của bạn, cách bố trí lớp học 

của trường, lịch học của bạn và các nguồn tài nguyên 

khác. Tìm hiểu văn phòng của giáo viên chủ nhiệm ở đâu 

và tìm hiểu xem có lớp dạy kèm nào không. Biết lịch 

chuông reo và thời gian chuyển lớp. 

2. Học Cách Giải Quyết Vấn Đề. Là một học sinh, bạn 

là người biện hộ tốt nhất của chính mình và có được khả 

năng giải quyết vấn đề là một kỹ năng tuyệt vời để học và 

thực hành khi còn học ở trung học. Bạn biết rõ nhu cầu 

của bạn là gì, cách xác định vấn đề và truy cập các nguồn 

tài liệu xung quanh bạn để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất. 

Nguồn tài liệu có thể là giáo viên, giáo viên chủ nhiệm 

hoặc những nơi trong trường chẳng hạn như là thư viện 

hoặc trung tâm tài nguyên học tập. 

3. Theo Dõi Tiến Trình Của Chính Bạn. Điều quan 

trọng là phải biết tiến trình học tập của bạn ở đâu và luôn 

đứng hàng đầu trong mọi khía cạnh. Đừng cho rằng giáo 

viên của bạn sẽ liên lạc với gia đình của bạn. Sở hữu kinh 

nghiệm học tập và tiến độ của bạn bằng cách đăng nhập 

vào PowerSchool để theo dõi các bài tập, điểm số và điểm 

danh của bạn. 

4. Thành Lập Thói Quen. Là một học sinh trung học, 

bạn sẽ rất bận rộn và học cách để quản lý thời gian của 

bạn. Một số học sinh sử dụng bảng kế hoạch để giúp họ 

sắp xếp. Thành lập thói quen sẽ giúp bạn cân bằng giữa 

học tập, thể thao và đời sống xã hội. 

5. Tham Gia Câu Lạc Bộ Hoặc Môn Thể Thao. 
Nhịp tim của trường trung học bắt đầu với sự tham gia vào 

các câu lạc bộ và thể thao của bạn. Các nghiên cứu cho 

thấy rằng khi học sinh cảm thấy được kết nối với trường 

học, thì họ có sự cải thiện về thành tích học tập. Tìm hiểu 

thêm về các sinh hoạt của trường và liên lạc với văn 

phòng thể thao để biết thêm chi tiết. 

6. Xây Dựng Mối Quan Hệ. Điều quan trọng là bạn nên 

làm quen với giáo viên chủ nhiệm và giáo viên của bạn. 

Họ có thể là những người ủng hộ bạn tốt nhất. Họ cũng 

muốn hợp tác với gia đình bạn để đảm bảo sự thành công 

của bạn. 

7.  Đặt Câu Hỏi. Nên đặt câu hỏi nếu bạn nghi ngờ sự 

việc có vẻ không đúng hoặc nếu bạn lo lắng điều gì. 
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  Những Yêu Cầu Của Tốt Nghiệp  
 

Tín Chỉ Cần Thiết 
Sở Học Chánh Cherry Creek tiếp tục truyền thống mạnh 

mẽ của họ trong chương trình học tập nghiêm ngặt để chuẩn 

bị cho bạn thành công ở trường đại học và trong sự nghiệp. 

Kinh nghiệm ở trường trung học cấp II của bạn giúp bạn tiếp 

xúc với việc thiết lập mục tiêu và tìm hiểu sự nghiệp và 

chuẩn bị cho bạn các nhu cầu học tập của trường trung học 

cấp III.  Các khóa học thú vị nhưng đầy thách thức do trường 

trung học cấp III cung cấp trong toàn bộ chương trình giảng 

dạy sẽ đáp ứng nhu cầu cá nhân của bạn. Đầu năm 2019, 

Trường Cherry Creek Innovation của chúng tôi sẽ cung cấp 

thêm các chương trình để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng 

của cộng đồng trên toàn cầu. 

Bạn có thể theo dõi quá trình tiến đến tốt nghiệp của 

mình bằng cách đáp ứng các mốc tín chỉ. Vào cuối niên học, 

học sinh lớp 9 phải hoàn thành tối thiểu 6 đến 7 tín chỉ, học 

sinh lớp 10 phải có 11 tín chỉ và học sinh lớp 11 phải có 17 

tín chỉ. Giáo viên chủ nhiệm của bạn có thể giúp bạn lập kế 

hoạch và theo dõi tiến trình của bạn để hoàn thành các khóa 

học và tín chỉ cần thiết để tốt nghiệp. Bạn cũng có thể vào 

trang mạng PowerSchool và xem điểm học của bạn. 

Tất cả học sinh ở bất kỳ trường trung học nào của 

Cherry Creek đều phải đáp ứng tối thiểu 22 tín chỉ để tốt 

nghiệp. 

Thể Hiện Kiến Thức Trong Môn Anh Văn Và Môn 

Toán 

Ngoài 22 tín chỉ cần thiết, học sinh tốt nghiệp vào năm 

2021 và về sau phải thể hiện kiến thức trong môn Anh Văn Và 

môn Toán rằng họ sẵn sàng cho đại học và cho sự nghiệp. 

Sở Học Chánh Cherry Creek đã xác định nhiều cách để bạn có 

thể đáp ứng với những đòi hỏi này (IKF-E). 
 

 

Tín Chỉ Bắt Buộc của Trường Trung Học 

Cho Các Lớp Tốt Nghiệp Năm 2019 và 2020  

(Do Bộ Giáo Dục của Sở Học Chánh Cherry Creek Xác Định, Quy Luật IKF) 

 

MÔN         TÍN CHỈ BẮT BUỘC 

Anh Văn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 

Xã Hội Học* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 

Toán  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 

Khoa Học  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 

Ngoại Ngữ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 

Mỹ Thuật/Nghệ Thuật . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5 

Thể Thao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   2 

Môn học phụ   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.5 

Tổng cộng .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 

* Trong 3.0 tín chỉ bắt buộc của môn Xã Hội Học,1 tín chỉ phải là một năm của môn Lịch sử Hoa Kỳ và ½ học kỳ môn Công Dân / Chính Phủ

22 tín chỉ cần phải 

có trong trung học  

Khi bạn chọn các môn học của 

mình, bạn nên  lưu ý  những 

yêu cầu để tốt nghiệp và kiểm 

tra các yêu cầu tối thiểu để xin 

vào trường đại học và trường 

cao đẳng. 
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Tín Chỉ Bắt Buộc của Trường Trung Học 

Cho Các Lớp Tốt Nghiệp Năm 2021 và về sau 
(Do Bộ Giáo Dục Hội của Sở Học Chánh Cherry Creek Xác Định, Quy Luật IKF) 

 
   MÔN          TÍN CHỈ BẮT BUỘC 

Anh Văn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   4 

Xã Hội Học* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   3 

Toán . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   3 

Khoa Học  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   3 

Ngoại Ngữ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 

Mỹ Thuật/Nghệ Thuật  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1.5 

Thể Thao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      2 

Môn học phụ   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   5.5 

Tổng cộng .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   22 

* Trong 3.0 tín chỉ bắt buộc của môn Xã Hội Học,1 tín chỉ phải là một năm của môn Lịch sử Hoa Kỳ và ½ học kỳ môn Công Dân / Chính Phủ 
 

 
Thể Hiện Sự Sẵn Sàng Cho Đại Học Và Sự Nghiệp Về Môn Đọc Và Môn Toán 

Cho Các Lớp Tốt Nghiệp Năm 2021 và về sau 

(Do Bộ Giáo Dục của Sở Học Chánh Cherry Creek Xác Định, Quy Luật IKF-E) 
 

Bắt đầu với lớp tốt nghiệp năm 2021, ngoài 22 tín chỉ 

bắt buộc, mỗi học sinh phải thể hiện sự sẵn sàng cho đại 

học và sự nghiệp cả môn Anh Văn và môn toán để lấy 

bằng tốt nghiệp trung học. Sở Học Chánh Cherry Creek 

cung cấp các lựa chọn

để học sinh thể hiện việc học và sự chuẩn bị của họ. Học sinh 

được khuyến khích là nên thảo luận và theo dõi các lựa chọn 

này thường xuyên với gia đình, giáo viên chủ nhiệm và giáo 

viên của họ. 

22 tín chỉ cần phải 

có trong trung học  

Khi bạn chọn các môn học của 

mình, bạn nên  lưu ý  những 

yêu cầu để tốt nghiệp và kiểm 

tra các yêu cầu tối thiểu để xin 

vào trường đại học và trường 

cao đẳng. 
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Kế Hoạch Cho Học Sinh Trung Học Cấp II 
 

ICAP/ Con Đường Sự Nghiệp: Sở Thích / Kỹ Năng: 

KẾ HOẠCH ĐỂ TỐT NGHIỆP TRƯỜNG TRUNG HỌC CẤP III 

    Anh Văn       Toán   Khoa Học     Xã Hội                                 Môn phụ 

6 
     

7 
     

8 
     

                            Kinh Nghiệm Mà Tôi Đã Tham Gia Phù Hợp Với Icap Của Tôi 

1 
        

2 
        

3 
        

4 
        

 
Ghi Chú      
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Kế Hoạch Cho Lớp Tốt Nghiệp Năm 2019 và 2020 
 

ICAP/ Con Đường Sự Nghiệp: Cao Đẳng: Bằng Cấp / 

Chương Trình: 

KẾ HOẠCH ĐỂ TỐT NGHIỆP TRƯỜNG TRUNG HỌC CẤP III 

    Anh Văn     Toán   Khoa Học    Xã Hội   Mỹ Thuật   Sức khỏe   Thể Thao   Môn phụ 

9 
        

10 
        

11 
        

12 
        

KẾ HOẠCH CHO SAU TRƯỜNG TRUNG HỌC/ ĐỒNG THỜI GHI DANH MÔN HỌC KHÁC TRONG 

KHI CÒN TRONG TRƯỜNG TRUNG HỌC 

13 
        

14 
        

15 
        

16 
        

 
Ghi Chú      
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           Kế Hoạch Cho Lớp Tốt Nghiệp Năm 2021 và Về Sau 
 

ICAP/ Con Đường Sự Nghiệp: Cao Đẳng: Bằng Cấp / 

Chương Trình: 

KẾ HOẠCH ĐỂ TỐT NGHIỆP TRƯỜNG TRUNG HỌC CẤP III 

    Anh Văn        Toán   Khoa Học     Xã Hội   Mỹ Thuật   Sức Khỏe   Thể Thao   Môn phụ 

9 
        

10 
        

11 
        

12 
        

KẾ HOẠCH CHO SAU TRƯỜNG TRUNG HỌC/ ĐỒNG THỜI GHI DANH MÔN HỌC KHÁC TRONG 

KHI CÒN TRONG TRƯỜNG TRUNG HỌC 

13 
        

14 
        

15 
        

16 
        

Theo Dõi Kiến Thức Môn Anh Văn Và Môn Toán  

 Viết Trong Bảng Tùy Chọn Của Bạn Khi Bạn Hoàn Thành 

Anh Văn   Toán      
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 Con Dấu của Song Ngữ  
 

 
 

Con Dấu của Song Ngữ là một giải thưởng được Bộ Giáo Dục tiểu bang hoặc Sở Học Chánh địa phương ban hành để 

xác nhận học sinh lớp 12 đã biết đọc biết viết tiếng Anh và một hoặc nhiều ngoại ngữ khác khi tốt nghiệp trung học. Việc xác 

nhận đạt được song ngữ là một phần của bảng điểm trung học. Con dấu này chứng nhận học sinh đạt được được song ngữ và 

là bản tường trình sự thành tựu của học sinh, sẽ giúp học sinh trong việc chuẩn bị cho đại học / sự nghiệp và cho sự tham gia 

như một công dân toàn cầu. 

Con Dấu của Song Ngữ rất là quan trọng bởi vì nó: 

` Dẫn chứng rằng ngôn ngữ là một tài nguyên và ngôn ngữ là một uy quyền 

` Giá trị của ngôn ngữ như là một tài sản 

` Chuẩn bị học sinh của chúng tôi cho đại học và sự nghiệp 

` Công nhận giá trị của ngôn ngữ đa dạng & bản sắc văn hóa 

` Công nhận và chứng nhận các kỹ năng của song ngữ  

` Chuẩn bị cho học sinh những kỹ năng của thế kỷ 21 mà nó sẽ có lợi cho học sinh trong thị trường lao động và 

trong xã hội toàn cầu 

` Cung cấp cho các nhà tuyển dụng, các trường đại học, các nhà tài trợ và học bổng một phương pháp để nhận diện sự cống 
hiến của người nộp đơn, họ đã đạt được các kỹ năng học tập cao trong 2 ngôn ngữ trở lên 

` Tăng cường mối quan hệ liên nhóm và tôn vinh nhiều nền văn hóa và ngôn ngữ trong cộng đồng 

Để đạt được Con Dấu của Song Ngữ tại Sở Học Chánh Cherry Creek School, học sinh phải hoàn thành tất cả các yêu 

cầu của tốt nghiệp, thể hiện trình độ học vấn bằng tiếng Anh và thể hiện trình độ học vấn bằng ít nhất một ngoại ngữ. 

Để biết thêm thông tin về chương trình Đa Ngôn Ngữ của CCSD, vui lòng xem trang 

mạng 

 http://cherrycreekschools.org/InclusiveExcellence/Trangs/Seal-of-Biliteracy.aspx . 

http://cherrycreekschools.org/InclusiveExcellence/Trangs/Seal-of-Biliteracy.aspx
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             Chuẩn Bị Cho Tất Cả Học Sinh  
Bạn có nhiều sự lựa chọn trước khi bạn tốt nghiệp trung học. Với sự hỗ trợ từ gia đình, giáo viên chủ nhiệm và các giáo viên, bạn có thể tìm 

thấy đam mê của mình và lập kế hoạch để thực hiện mục tiêu của mình. Dù bạn chọn phương án nào, bạn nên kế hoạch sớm. Dưới đây là một 

số tùy chọn cho sau trung học để bạn xem xét. 

Trường Dạy Nghề Các chương trình dạy nghề là những lựa chọn tuyệt vời cho các học sinh lớp 11 & lớp 12. 

Lớp dạy nghề cho phép bạn bắt đầu sự nghiệp khi còn học trung học bằng cách làm việc 

với các đối tác trong ngành, họ cung cấp kinh nghiệm kinh doanh trong thế giới thực, tư 

vấn, liên tục giáo dục, đào tạo chuyên ngành và việc làm. Một vài ví dụ về những nơi học 

sinh của Sở Học Chánh Cherry Creek đã hoàn thành kinh nghiệm học nghề: 

• Micron 

• CareerWise 

• Oakwood Homes 

• Intertech Plastics 

• Reata 

Trường Cao Đẳng Cộng Đồng/ 

Trường Cao Đẳng Cơ Sở          Colorado có danh sách đầy đủ các trường cao đẳng cộng đồng và trường cao 

                                                          đẳng cơ sở tại tiểu bang của chúng ta. Tại các trường cao đẳng hai năm, bạn có 

                                                          thể đạt được bằng cấp 2-năm, chứng chỉ ngành công nghiệp hoặc tham gia các  

                                                          khóa học giáo dục phổ thông để chuẩn bị chuyển sang đại học bốn năm. 

Năm Gián Đoạn Năm “Gián Đoạn” là năm bạn nghỉ học từ khi tốt nghiệp trung học cho đến khi bạn ghi 

danh vào trường đại học. Khoảng thời gian này là để bạn tiếp tục học tập trong khi bạn kế 

hoạch cho nền giáo dục trong tương lai của bạn. 

Quận Đội Dịch Vụ Vũ Trang Hoa Kỳ cung cấp nhiều chi nhánh và nhiều con đường trong các chi 

nhánh đó. Tùy theo sở thích và kỹ năng của bạn, bạn có thể ghi danh tham gia trực tiếp 

vào dịch vụ sau khi bạn tốt nghiệp hoặc bạn có thể chọn ghi danh vào Học Viện Quân Sự 

Chọn Lọc. Tại Học Viện Quân Sự Chọn Lọc, bạn sẽ hoàn thành bằng cử nhân bốn năm 

của mình, đồng thời đạt được hạng cao hơn với tư cách là một sĩ quan khi bạn nhập ngũ 

theo bằng cử nhân. Học sinh có hứng thú với sự nghiệp quân đội thì sẽ tham dự bài thi 

Armed Services Vocational Aptitude Battery (ASVAB). Những sinh viên có hứng thú ghi 

danh vào Học Viện Quân Sự Chọn Lọc, nên thảo luận với giáo viên chủ nhiệm của họ để 

biết cụ thể về việc lựa chọn khóa học và quy trình nộp đơn. 

Trường Dạy Thương Mại Các trường dạy thương mại cung cấp cho học sinh cơ hội tập trung vào một kỹ năng cụ thể, 

tạo khả năng tiếp cận việc làm ngay lập tức trong lực lượng lao động. Bạn có thể được đào 

tạo để làm việc  tại chỗ trong chương trình học nghề của bạn. Thời gian học nghề và đạt 

chứng chỉ khác nhau. Ví dụ về những chứng chỉ của học ngề là: 

• Thẩm mỹ 

• Cơ khí ô tô 

• Nhân viên thú y 

Đại Học 4-năm                    Tiểu bang Colorado có khoảng hai mươi trường đại học 4-năm (trường công lập và 

                                                       trường tư). Từ trường nhỏ đến trường lớn và từ nông thôn đến thành thị.  Các trường đại 

                                                        học này có chương trình giáo dục khác nhau. Học sinh hoàn thành chương trình học tại  

                                                        trường đại học 4-năm sẽ đạt được bằng cử nhân. Sau bằng cử nhân, học sinh có thể chọn 

                                                        tiếp tục hoàn thành thêm các khóa học khác để đạt được bằng thạc sĩ hoặc tiến sĩ. 

Lực Lượng Lao Động Tham gia lực lượng lao động ngay sau khi tốt nghiệp trung học là một lựa chọn khác cho 

học sinh. Học sinh có vấn đề tài chính có thể chọn việc làm trong lĩnh vực họ thích. Chọn 

để tham gia lực lượng lao động cũng là một lựa chọn cho những học sinh cần tiết kiệm 

tiền cho nhu cầu tài chính trong nền giáo dục tương lai của họ. Hãy viếng thăm một trong 

những Trung Tâm Lực Lượng Lao Động điạ phương của Colorado để có tài nguyên miễn 

phí liên quan đến việc làm. 
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Các trường cao đẳng và đại học bốn năm ở Colorado biết rằng chuẩn bị cho học tập là những chỉ số có liên quan trực tiếp đến sự 

thành công, đặc biệt là môn Anh văn và môn toán.  Học sinh đã thử thách bản thân họ trong học tập là điều mà họ mong muốn, 

và những học sinh thể hiện niềm đam mê, khả năng lãnh đạo, phục vụ và đặc chất cũng hấp dẫn trong quá trình tuyển sinh. Điểm 

trung bình trong các bài thi tuyển sinh tiêu chuẩn (ACT hoặc SAT) có thể khác nhau tùy theo trường học. Luôn luôn tham khảo 

ý kiến với văn phòng tuyển sinh của trường đại học / trường cao đẳng hoặc nhân viên tuyển sinh được chỉ định tại trường học 

của bạn để biết thêm những yêu cầu mới nhất của việc ghi danh. Bạn có thể sử dụng bảng này như một hướng dẫn. 
 

 

Điều kiện ghi danh khác nhau tùy theo tiểu bang và trường học. Bạn nên hỏi trực tiếp với từng trường cao đẳng / đại học để 

hiểu thêm về điều kiện ghi danh. 

Những Điều Kiện Để Ghi Danh vào Trường  

Đại Học Công Lập 4-năm 
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Bài thi đánh giá ACT bắt đầu từ tiểu học đến trung học và 

được thiết kế để cung cấp cho giáo viên, phụ huynh và học 

sinh cái nhìn sâu sắc về việc chuẩn bị cho đại học và sự 

nghiệp bằng một loạt bài thi đánh giá. 

Ở trình độ trung học cấp III, bài thi ACT đánh giá sự phát triển 

giáo dục phổ thông của học sinh và khả năng để hoàn thành trình 

độ đại học bằng cách đánh giá các kỹ năng trong các môn Anh 

văn, toán, đọc và khoa học. 

 
 

Lớp 

 

Bài Thi 
Yêu cầu hoặc 

đề nghị 

 

Khi nào? 

6-9 ACT Aspire Sở Học Chánh yêu 

cầu 

Mùa Thu 

10 PreACT Sở Học Chánh yêu 

cầu 

Mùa Thu 

11 ACT* Sở Học Chánh 

cung cấp 

Mùa Xuân 

 

Điểm vượt qua bài thi để thể hiện sự chuẩn bị cho đại học và 

sự nghiệp trong môn đọc và môn toán và đáp ứng với các yêu 

cầu của Sở Học Chánh Cherry Creek được nêu trong IKF-R. 

Học sinh cũng có thể chọn để ghi danh và lấy bài thi ACT 

Quốc Gia. Thông tin về ngày thi ACT Quốc Gia có thể được 

tìm tại trang mạng: www.act.org. 

    

Hệ thống bài thi SAT là một phần của Chương Trình Đánh 

Giá Của Tiểu Bang Colorado và yêu cầu tất cả học sinh lớp 

11 tại tiểu bang Colorado phải lấy bài thi này. SAT là bài thi 

tuyển sinh đại học được nhân viên đại diện tuyển sinh sử 

dụng.  Đây là một phần của sự quyết định trong vấn đề tuyển 

sinh. Bài thi này đánh giá kiến thức của học sinh về các lĩnh 

vực đọc, viết và toán. 

 
 

Lớp 

 

Bài Thi 
Yêu cầu hoặc  

đề nghị 

 

Khi nào? 

9 PSAT Tiểu bang yêu 

cầu 

Mùa Xuân 

10 PSAT Tiểu bang yêu 

cầu 

Mùa Xuân 

11 PSAT/NMSQT tùy chọn Mùa Thu 

11 SAT* Tiểu bang yêu 

cầu 

Mùa Xuân 

 

Điểm vượt qua bài thi để thể hiện sự chuẩn bị cho đại học và 

sự nghiệp trong môn đọc và môn toán và đáp ứng với các yêu 

cầu của Sở Học Chánh được nêu trong  

IKF-R.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Học sinh cũng có thể chọn để ghi danh và lấy bài thi ACT 

Quốc Gia. Thông tin về ngày thi ACT Quốc Gia có thể được 

tìm tại trang mạng: www.act.org.  

 

 

 

 

Bài Thi Dự Bị Đại Học của Trường 

Trung Học Cấp II và Cấp III 

http://www.act.org/
http://www.act.org/


Page 23 of 28  

        Mốc Thời Gian Lập Kế Hoạch Cho Đại Học  

Lập kế hoạch sớm cho quá trình xin vào đại học là lợi ích tốt nhất của bạn. Tham khảo ý kiến với giáo viên chủ nhiệm của bạn 

ý nhất mỗi năm một lần để đảm bảo rằng bạn đang trên đường đến tốt nghiệp và được nhận vào trường đại học mà bạn chọn. 

Sau đây là một số gợi ý cho mỗi cấp lớp về mốc thời gian lập kế hoạch cho đại học. 

 

Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 

Gặp giáo viên chủ nhiệm của bạn Tham khảo ý kiến với giáo viên chủ 

nhiệm của bạn để đảm bảo lịch trình 

của bạn đáp ứng nhu cầu và sở thích 

học tập của bạn. Nếu bạn thích học 

về Quân Sự, hãy bắt đầu thảo luận 

vấn đề này với giáo viên chủ nhiệm 

của bạn. 

Tham khảo ý kiến với giáo viên chủ 

nhiệm của bạn để đảm bảo lịch 

trình của bạn đáp ứng nhu cầu và sở 

thích học tập của bạn. Thảo luận ý 

tưởng của bạn về trường đại học và 

các lựa chọn sau trung học với giáo 

viên chủ nhiệm và với gia đình của 

bạn vào mùa xuân của năm học 

này. 

Gặp gỡ với giáo viên chủ nhiệm của 

bạn để xem lại kế hoạch sau trung 

học của bạn và danh sách các trường 

đại học mà bạn đã chọn. 

Lưu ý những ngày hết hạn. 

Lập FAFSA ID 

Lập kế hoạch cho bốn năm bằng 

cách chọn các khóa học mà bạn 

thích và phù hợp với mức độ học 

tập của bạn. Đạt điểm cao nhất mà 

bạn có thể. 

Cập nhật kế hoạch bốn năm của bạn 

và tiếp tục đạt điểm tốt nhất mà bạn 

có thể. 

Tiếp tục cần mẩn với các môn học 

của bạn và đạt điểm tốt nhất mà bạn 

có thể. 

Tìm hiểu về các chuyên ngành, 

trường đại học và các chương trình 

mà bạn thích bằng cách sử dụng 

trang Naviance. 

Đối với các vận động viên, nên ghi 

danh với NCAA hoặc các trung tâm 

thể thao nhỏ hơn chẳng hạn như 

NAIA 

Tiếp tục đạt điểm tốt nhất mà bạn có 

thể. 

Bắt đầu nộp đơn vào mùa thu và yêu 

cầu bảng điểm và thư giới thiệu của 

bạn được gửi đến các trường bạn 

chọn. Bạn cần theo dõi với các giáo 

viên về thư giới thiệu. 

Ghi danh học bổng và lập hồ sơ 

FAFSA hoặc CSS vào tháng 10, nếu 

được yêu cầu. 

Tham gia! 

Tham gia vào câu lạc bộ hoặc môn 

thể thao. 

Hãy tham gia và phát triển. Tình 

nguyện hoặc tham gia vào dự án 

thiện nguyện. 

Đảm nhận vị trí lãnh đạo trong 

câu lạc bộ hoặc môn thể thao mà 

bạn đam mê. 

Đảm nhận vị trí lãnh đạo của bạn lên 

một tầm cao hơn, trở thành chủ tịch 

câu lạc bộ hoặc đội thể thao của bạn. 

Lấy bài thi ACT Aspire 9 và PSAT 

9 

Lấy bài thi PSAT 10 và Pre-AiCT. Lấy bài thi PSAT/NMSQT, SAT, 

ACT và SAT nếu yêu cầu 

Nên lấy thêm bất kỳ bài thi ACT, 

SAT or SAT nào vào lúc đầu năm học 

này nếu cần. 

Tình nguyện hoặc tham gia vào 

một dự án thiện nguyện để mùa hè 

của bạn có ý nghĩa hơn. Lợi  dụng 

lớp hè để lấy điểm cho những môn 

học mà bạn bị điểm kém. 

Tham dự các buổi giới thiệu của 

trường đại học. Tham quan các 

trường đại học. Bắt đầu bàn thảo về 

tài chính cho giáo dục đại học của 

bạn. 

Tham dự các buổi giới thiệu của 

trường đại học, tham quan các 

trường đại học, ước tính nhu cầu tài 

chính cần cho đại học, tìm hiểu và 

xin học bổng mà bạn dự định. 

Nếu cần phải tham dự buổi phỏng vấn 

để được nhận vào trường đại học, thì 

bạn nên làm hẹn sớm. 

Sau khi quyết định nhập học đã  

hoàn tất, bạn nên lập kế hoạch để 

đến viếng 2-3 trường hàng đầu 

trong lựa chọn của bạn trước bạn 

đặt quyết định cuối cùng. 

 
Tình nguyện hoặc tham gia vào một 

dự án thiện nguyện để mùa hè của 

bạn có ý nghĩa hơn. Lợi  dụng lớp 

hè để lấy điểm cho những môn học 

mà bạn bị điểm kém. 

Tham dự buổi họp dành cho phụ 

huynh / người giám hộ / giáo 

viên chủ nhiệm và học sinh lớp 

11. 

Bạn có thể hỏi giáo viên của bạn 

về thư giới thiệu cho trường đại 

học trước khi đi bạn nghỉ hè. 

Chia sẻ quyết định nhập học của 

bạn với giáo viên chủ nhiệm của 

bạn và theo dõi các học bổng mà 

bạn được. Theo dõi nếu bạn đang 

trong danh sách chờ đợi. 

Quyết định trường bạn chọn trước 

ngày 1 tháng 5. 

Tốt nghiệp trung học! 

  
Giúp mùa hè của bạn có ý nghĩa 

hơn – làm việc, làm thiện nguyện, 

học lớp hè để lấy điểm cho những 

môn học mà bạn bị điểm kém 

Giúp mùa hè của bạn có ý nghĩa hơn – 

làm việc và để dành tiền cho đại học. 

Tham khảo lịch học của trường 

đại học của bạn và lập kế hoạch 

phù hợp để dọn đến trường. 
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  Viện Trợ Tài Chính  
 

Cung cấp tài chính cho giáo dục sau trung học có rất 

nhiều vấn đề; căng thẳng, bất ngờ và tốn thời gian. Nhưng đó 

cũng là một kinh nghiệm bổ ích nếu bạn có kế hoạch trước. 

Sự cố gắng của bạn bây giờ sẽ có kết quả tốt về sau. 

Gợi Ý Kiến: 

` Tham khảo với gia đình của bạn về khả năng chi trả 
cho chi phí của đại học. 

` Hiểu được tổng cộng chi phí (sử dụng công cụ tính chi 
phí trên mỗi trang hỗ trợ tài chính của trường). 

` Tìm hiểu nguồn viện trợ. 

` Sử dụng danh sách học bổng của Naviance. 

` Kế hoạch để đáp ứng với thời hạn. 

` Ghi danh! Tiếp tục ghi danh!! 

Các Loại Trợ Cấp: 

Trợ Cấp Liên Bang (hoàn thành FAFSA sớm nhất là 

ngày 1 tháng 10 của năm lớp 12). 
` Ước Tính Đóng Góp của gia đình bạn (EFC) sẽ được 

xác định bằng cách nộp đơn FAFSA.  EFC là thước đo 
tài chính của gia đình bạn dựa trên công thức pháp lý. 
EFC không phải là số tiền mà gia đình bạn dự kiến sẽ 
trả. Đó là số tiền mà trường đại học dùng để xác định 
số tiền trợ cấp mà bạn đủ điều kiện để nhận. 

` Chính phủ liên bang có thể trợ cấp dưới hình thức  Pell 
Grant và việc làm tại trường. Những trợ cấp này dựa 
trên nhu cầu tài chính do chính phủ liên bang xác định. 
Bạn phải hoàn thành đơn FAFSA để xác định nhu cầu. 
FAFSA là viết tắt của “Đơn Miễn Phí để Hỗ trợ Học 
Sinh Liên Bang” và có thể tìm trên trang mạng 
www.fafsa.ed.gov. 

Tài Trợ của Trường Đại Học 

` Hầu hết các trường cao đẳng / đại học đều có các khoản 

  tài trợ và học bổng cho học sinh sau khi họ nộp đơn 

  với trường. Những tài trợ này có thể dựa trên thành 

  tích học tập hoặc nhu cầu tài chính và thường  

  có thời hạn sớm và các yêu cầu khác. 
`Một số trường cao đẳng / đại học tư, ngoài FAFSA 

  ra, họ còn yêu cầu bạn phải hoàn thành hồ sơ CSS, 

  Hồ sơ CSS sẽ có vào ngày 1 tháng 10 của năm lớp 

  12.  Đơn của hồ sơ CSS có thể tìm tại trang mạng 

https://cssprofile.collegeboard.org/. 

` Đồng thời xem trang mạng Hỗ Trợ Tài Chính 

   của trường để biết thêm học bổng. Bạn có thể 

   cần phải nộp đơn riêng. 

Trợ Cấp 

` Tiền trợ cấp không cần phải trả lại. Các khoản tài trợ này có 
thể là từ chính phủ liên bang, chính phủ tiểu bang, các 
trường cao đẳng và trường đại học, nhưng cũng có thể đến từ 
các tập đoàn, tổ chức và từ thiện. 

 Khả năng hội đủ điều kiện của Pell Grant được xác định từ 
dữ liệu bạn cung cấp trong đơn FAFSA. Ngay cả khi bạn 
không có kế hoạch đểvay tiền, bạn cũng nên nộp FAFSA để 
xem bạn có đủ điều kiện nhận trợ cấp nào không. 

Học Bổng Tư Nhân 

` Học bổng thường được trao dựa trên thành tích , thời gian 
trao học bổng khác nhau, và yêu cầu của ngày đáo hạn 
nộp đơn. Học bổng học tập thường được coi là học bổng 
dựa trên thành tích. Học bổng tư nhân do nhiều tổ chức 
trao tặng. Tìm hiểu những học bổng từ nơi bạn làm việc, 
ngân hàng địa phương, tổ chức và tổ chức cộng đồng 
của bạn. 

` Ngoài các học giả ra, một số vận động viên có thể được 
trao học bổng thể thao toàn phần hoặc một phần để giúp 
giảm chi phí học. 

Tiền Cho Vay của Học Sinh và Phụ Huynh 

` Nếu bạn nộp đơn xin hỗ trợ tài chính, một phần của hỗ 
trợ tài chính là tiền vay cho cả học sinh và phụ huynh. 
Khoản tiền vay của học sinh và phụ huynh đều phải 
được trả lại theo lãi suất sau khi bạn hoàn thành bằng 
cấp hoặc khi bạn không còn là học sinh. Các khoản tiền 
vay được các tổ chức tài chính địa phương, chính phủ 
liên bang hoặc tư nhân tài trợ. Tiền vay liên bang của 
học sinh (Federal Student Loan) và tiền vay của phụ 
huynh (PLUS Loan) thường có mức lãi suất thấp hơn. 

Dưới đây là một công thức cơ bản để xác định nhu cầu 

tài chính của bạn. Khi bạn biết toàn bộ chi phí học và EFC 

của gia đình bạn, bạn có thể xác định mức độ hội đủ điều 

kiện của bạn. 

Trường đại học sẽ cố gắng giúp bạn đáp ứng số tiền này 

bằng sự đóng góp của gia đình, học bổng, trợ cấp và cho 

vay. 

http://www.fafsa.ed.gov/
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        Dịch Vụ Tư Vấn  
 

Sở Học Chánh Cherry Creek tự hào 

 tuyển dụng các cố vấn viên chuyên 

 nghiệp cho trường trung học cấp 

II và cấp III. Mỗi trường trung 

học cấp II và cấp III có một đội 

ngũ tư vấn chuyên nghiệp sẳn 

sàng để làm việc và hỗ trợ bạn 

trong nhiều vấn đề, cho dù là 

trong học tập, trong giao tiếp xã 

hội hoặc chuẩn bị đại học/sự 

nghiệp. Cố vấn của trường học rất 

cần thiết để giúp hình thành và hỗ 

trợ tích cực cho văn hóa của trường học và 

có thể hỗ trợ bạn lập kế hoạch cho cuộc sống của bạn sau 

trung học. 

Cố Vấn Viên Làm Gì?\ 

\ 

      Ở mức tối thiểu, các cố vấn viên của trường học là 

    các chuyên gia được cấp giấy phép và có trình độ chuyên môn 

    để hỗ trợ bạn, cung cấp các dịch vụ trực tiếp và gián tiếp trong 

    ba lĩnh vực sau: Học Tập, Giao Tiếp Xã Hội và Chuẩn Bị Đại  

    Học/Sự nghiệp. Cố vấn viên của trường học phát thảo chương 

    trình tư vấn toàn diện nhằm tập trung vào kết quả của học sinh 

    để cung cấp tư vấn một cách chuyên nghiệp. Qua sự lãnh đạo,  

    hợp tác và vận động của các cố vấn viên, sẽ thúc đẩy học sinh 

tiếp cận với kinh nghiệm học tập được công bằng và chính xác hơn. 

Ngoài việc hỗ trợ học sinh và gia đình, các cố vấn viên có thể 

là nhà tài trợ câu lạc bộ sau giờ học, thu thập và phân tích dữ liệu, 

hợp tác với các chuyên gia đại học và sự nghiệp, phát triển mối 

quan hệ cộng đồng, hỗ trợ cho đội ngũ sức khỏe tâm thần, phục vụ 

trong các nhóm lãnh đạo hoặc ban chấp hành của Học Chánh và 

thiện nguyện viên trong nhóm khủng hoảng. Cố vấn của bạn cũng 

có thể là người quản lý 504 của bạn, tham khảo các cuộc họp Kế 

Hoạch Học Tập Nâng Cao (ALP) và là những người tham gia vào 

các cuộc họp để hỗ trợ học sinh trong Kế Hoạch Giáo Dục Cá Nhân 

(IEP). 

Khi Nào Thì Tôi Nên Gặp Cố Vấn Viên? 

Mẫu tư vấn khác nhau trong mổi trường học; một số 

nhóm tư vấn thích mẫu alpha (mẫu tự) và những nhóm khác 

thích mẫu cấp lớp hoặc mẫu hỗn hợp để đáp ứng nhu cầu của 

học sinh. Bạn sẽ được chỉ định một cố vấn viên để hỗ trợ các 

nhu cầu học tập, giao tiếp xã hội và sự nghiệp / đại học của 

bạn. Các cố vấn viên đã thiết kế các chương trình toàn diện để 

đáp ứng nhu cầu của bạn theo nhiều cách khác nhau: gặp mặt 

trực tiếp, phiên nhóm nhỏ hoặc lớn, các cuộc họp trong lớp 

hoặc qua các dịch vụ gián tiếp. Trong thời gian ở trường, bạn 

sẽ có buổi hẹn để gặp cố vấn của bạn. Tuy nhiên, nếu bạn có 

nhu cầu, bạn có thể làm hẹn với nhân viên tư vấn của bạn để 

nói chuyện. 
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Trung Chuyển của Trường Trung Học Cấp II  
 

Trường Trung Học 

Cấp III 

Trường Trung Học 

Cấp II 

 
Cherokee Trail 

Fox Ridge 

Sky Vista* 

Thunder Ridge* 

Cherry Creek 
Campus 

West 

 

Eaglecrest 
EST. 1990 

Horizon* 

Thunder Ridge* 

Sky Vista* 

Infinity 

Endeavor 
 

All middle schools 

Grandview  
Falcon Creek 

Liberty 

Overland  
 

Prairie 

Smoky Hill  
Horizon* 

Laredo 

Học sinh của trường Cherry Creek Academy (Charter) và trường Challenge School (K-8) sẽ được chấp nhận vào tất cả trường trung học cấp III. * 

Trường Horizon, Sky Vista và Thunder Ridge sẽ được chỉ định vào 2 trường trung học cấp III tùy theo địa chỉ của học sinh. 
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Liên Lạc Sở Học Chánh 
 

 

 

 

 

 
 

Văn Phòng Ghi Danh (hướng Đông) 720-886-7480 

Văn Phòng Ghi Danh (hướng Tây) 720-554-4550 

Điều Phối Viên Tư Vấn 720-554-5090 

Sinh Hoạt Giáo Dục Trường 

Tiểu Học 

 

720-554-4215 

Trung Học Cấp II 720-554-4209 

Trung Học Cấp III 720-554-4287 

Văn Phòng Kiểm Tra và Đánh Giá 720-554-5001 

Sức Khỏe Tâm Thần 720-554-4259 

Dịch Vụ Thành Tích Học Sinh 720-554-4236 

Dịch Vụ Học Tập Tiên Tiến 720-554-5052 
 


