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Kính gởi Phụ huynh,

Xin chúc mừng quý vị đã tham dự buổi hướng dẫn quý giá này!  Quý vị sẽ 
cùng hàng ngàn những phụ huynh và giám hộ đã đi qua chương trình biết 
là con đường học vấn là chìa khóa cho con em quý vị thành công trong 
tương lai và sự tham gia của quý vị là điều quan trọng cho thành tích của 
con em trong việc học 

Trong lớp này quý vị sẽ tìm hiểu:
• Hệ thống học đường và những sự quan trọng của từng cấp lớp;
• Theo dõi tiến trình học của con em;
• Khi nào và cách nào chuẩn bị cho con lên đại học và ngành nghề; và
• Làm sao giúp các em đạt đến ước mơ

Chúng tôi mong quý vị đến tham dự mỗi buổi với tinh thần sẵn sàng học 
hỏi.  Đừng ngần ngại đặt câu hỏi. Nếu quý vị không hiểu điều gì, thì có thể 
người ngồi bên cạnh quý vị cũng cùng một thắc mắc

Chân thành cám ơn quý vị đã dành thời gian cho lớp học quan trọng này.  
Mục tiêu của chúng tôi là để quý vị được hiểu rõ, khi, được khích lệ và được 
cảm hứng!

Học vui vẻ!

CHÀO QUÝ VỊ ĐẾN VỚI LEA
10 ĐIỀU GIÁO DỤC DÀNH CHO PHỤ HUYNH.
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“Đối với tôi, những tin tức này rất quan trọng. Tôi hiểu được là con tôi cần phải học 

đại học và cần phải học những kỷ năng để giúp cho các em trong nghề nghiệp trong 

tương lai. Tôi cũng hiểu được tôi là một thành viên quan trọng trong việc thành công 

trong việc học vấn của con em chúng tôi và chúng tôi có những tài liệu hỗ trợ cho 

con em chúng tôi bước lên đại học vào sự nghiệp của các em.  

Chúng tôi rất hãnh diện và sẵn sàng giúp đỡ con em” 

Chia sẻ của một phụ huynh LEA 2007

SĨ SỐ LƯƠNG VÀ THẤT NGHIỆP SO VỚI TRÌNH ĐỘ HỌC HÀNH

Bằng 
Bác Sĩ

Bằng 
chuyên môn

Bằng 
Scao học
Bằng cử 

nhân

Bằng 
cao đẳng

Có học đại học 
không bằn

Bằng 
trung học
Học ít hơn 
trung học

thu nhập trung bình hàng tuần trong năm 2013 ($)Tỷ lệ thất nghiệp trong năm 2013 (%)

Nhân viên: $827Nhân viên: $827

1,623

1,714

1,329

1,108

777

727

651

472

2.2

2.3

3.4

4.0

5.4

7.0

7.5

11.0

Ghi chú: Dữ liệu được cho người tuổi 25 trở lên. Thu nhập là cho toàn thời gian lương và lương công 
nhân. Nguồn: Điều tra dân số hiện tại, Cục Thống kê Lao động Mỹ Sở Lao động

HỌC HÀNH CÓ BỔ ÍCH

NHỮNG NGƯỜI CÓ TRÌNH ĐỘ CAO THƯỜNG CÓ KHẢ NĂNG 
LÃNH LƯƠNG CAO HƠN NHỮNG NGƯỚI KHÔNG HỌC.
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ĐIỀU  1

Gia đình tham gia trong việc học của con em là cách quan trọng 

nhất để hỗ trợ con em trong trường mà còn cho sự thanh công 

của con em trong tương lai. Mỗi một người trong gia đình có một 

vai trò và có thể đóng góp một phần trong việc học của con em.

Gia đình quyết tâm tham gia vào sinh hoạt học đường.
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Biết được tất cả mọi người trong gia đình đều có thể đóng góp.  Mọi người cần 
phải hiểu rõ vai trò cũa mình trong việc hỗ trợ con em trong việc học.  

Nhận ra mỗi thành viên trong gia đình phải sắp xếp thời giờ để hỗ trợ con trong 
việc học. 

Hiểu biết sự tổ chức và nhân viên của trường, chẳng hạn như: hiệu trưởng, các 
giáo chức, liên lạc viên, thư ký và những đại diện của phụ giữ mổi quan hệ tốt. 
                                
Tham dự những sinh hoạt chính như: Back to School Night, (Đêm trở lại trường), 
Open House (Thăm trường), và Parent Conferences(Họp Phụ Huynh Giáo Viên).

Biết và tham gia các chương trình tại trường và trong cộng đồng. Những chương 
trình này có thể giúp các em, những nhóm làm bài tập, học sinh kèm cho nhau, 
chương trình sau giờ học, v.v.  Tài liệu cho phụ huynh bao gồm, những lớp hướng 
dẫn phụ huynh, buổi họp tin tức, tham gia của phụ huynh trong cộng đồng và 
nhóm/ban như Hội Phụ Huynh (PTA), Hội Đồng Trường (SSC), Phụ Huynh Học 
Sinh Trau Giồi Anh Ngữ (ELAC), Học Sinh Trau Giồi Anh Ngữ tại Học Khu (DELAC). 

1
2
3
4
5

Trước tiên, gia đình phải cùng quyết tâm lo việc học của con em.  Quyết tâm nghĩa là mỗi 
người trong nhà biết đúng vai trò của mình và dành thì giờ cho em. Thí dụ như anh lớn có 
thể kèm em học tiểu học, mỗi ngày 30 phút. 

Gia đình cho em một chỗ để học và làm bài tập.  Mọi người trong nhà nên giúp đỡ nhau để 
tránh tình trạng một người bị mệt mỏi vì làm quá độ. Xây dựng một nền tảng hỗ trợ trong 
gia đình giúp phụ huynh sắp xếp  thời gian, thăm viếng nhà trường, và liên lạc thường 
xuyên với giáo viên và/hay liên lạc viên học đường. 

Tham gia vào những hội đoàn phụ huynh.  Giữ lịch của trường, sổ tay phụ huynh, bảng đồ 
nhà trường, bảng hướng dẫn nhà trường, và những đơn cần thiết.  Để có những chi tiết này, 
hãy điền đầy đủ mẫu giấy trang kế bên và giữ bên mình để khi cần.  

THEO DÕI VIỆC TIẾN BỘ CỦA CÁC EM: Parent Portal là trang mạng phụ huynh có thể xem 
tài liệu và theo dõi việc tiến bộ của con em trong lớp.  Chi tiết học sinh bao gồm:  những 
ngày đi học, bài tập ở nhà, học bạ, các bài thi, và điểm.  

CÁCH THỨC THÀNH CÔNG

LÀM SAO GIA ĐÌNH CÓ THỂ THAM GIA 

VỚI CON EM CỦA MÌNH 
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Học Khu  

Học Khu Trưởng   

Trường

Địa chỉ trường   

Trang mạng trường

Hiệu trường  

 Điện thư (Email)  

Thư ký trường

 Điện thư (Email) 

Giáo viên

 Điện thư(Email)

Những nhân viên khác và điện thoại:

Liên lạc viên học đường

 Điện thư (Email)                                         

Cố vấn  

 Điện thư (Email)                                         

Khung cửa gia đình/trang mạng học khu:

Ghi chú:

Điện Thoại  

Điện Thoại  

Điện Thoại  

Điện Thoại  

Điện Thoại      

Phòng/môn học 

Điện Thoại

Điện Thoại

Điện Thoại

BÀI MẪU – THÔNG TIN TRƯỜNG  

TÊN NHỮNG NGƯỜI QUAN TRỌNG VÀ SỐ ĐIỆN 
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GIA ĐÌNH CÙNG HỌC

KẾ HOẠCH THỰC HÀNH 

TRONG GIA ĐÌNH CHÚNG TÔI . . .

AI       LÀM GÌ

TRONG GIA ĐÌNH CHÚNG TÔI MUỐN . . .

AI       LÀM GÌ
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Hỗ trợ con em trong chương trình học vấn bắt đầu từ ý muốn của 

quý vị và sự hỗ trợ ngay trong gia đình. Quý vị làm gì trong gia 

đình để hỗ trợ cho con em?

ĐIỀU 2
Cha mẹ làm phận sự của mình để săn 
sóc con trong việc học.
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HÃY CHO CON MÌNH MÓN QUÀ QUÝ NHẤT

THỜI GIỜ ĐỂ HỌC

Bài tập ở nhà là để giúp các em tập những khái niệm các em đã học.  Nếu như 
các em không hiểu những khái niệm trong bài tập, nên liên lạc với các giáo 
viên để cho họ biết là các em gặp khó khăn.

Tìm giờ và chỗ tốt nhất cho con học. Có em thích học vào buổi sáng, có em 
lại hợp với buổi chiều.  Ngoài ra, phụ huynh có thể cho phép con ở lại trường 
hay đi đến thư viện để học hoặc một nới thích hợp trong gia đình.  Các em học 
nhóm là chuyện thường.  Khi ở nhà, định một chỗ và dành thì giờ để con làm 
bài tập.  

Giúp tạo nề nếp sinh hoạt cho gia đình bằng thời khóa biểu.  Mọi người trong 
nhà nên làm việc theo giờ giấc như học, ăn, làm việc nhà chơ, xem truyền hình, 
và những sinh hoạt điện toán khác (sinh hoạt trong giờ rảnh).

Theo dõi việc làm bài tập của các em.  Bài tập dành để cho các em ôn lại những 
gì các em đã được dạy trong trường. Điểm bài tập rất quan trọng. tập có ảnh 
hưởng diến điểm của các em cho nên quý vị nên thường xuyên xem khung 
cửa gia đình (Parent Portal) để giúp các em theo dõi bài vở và hoàn tất bài vở 
nếu cần có thể tìm sự giúp đỡ ngay.  

Dùng những tại liệu có thể giúp các em làm bài tập.  Hãy hỏi về những nhóm 
làm bài tập và những cơ hội dạy kèm tại thư viện.  Tìm sự giúp đỡ khi có thắc 
mắc hay lo âu.  Đây là dấu hiệu của sức mạnh và sự khôn ngoan.  Cả quý vị và 
con em đều được câu trả lời mình tìm.

1

2

3

4

5

Nhiều gia đình hay giao việc nhà và những trách nhiệm khác cho con, chẳng hạn như 
trông em và làm việc trong nhà.

Các em được học lãnh trách nhiệm từ bé là điều quan trọng nhưng phụ huynh 
nhớ dành ưu tiên cho việc học của con.  Chia đều thời giờ ra giữa giờ học và trách 
nhiệm trong gia đình.

CÁCH THỨC THÀNH CÔNG
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BÀI MẪU

THỜI KHÓA BIỂU GIA ĐÌNH HÀNG TUẦN

CHỦ  NHẬT THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU THỨ BẢY

6:00 SÁNG

7:00 SÁNG

8:00 SÁNG

9:00 SÁNG

10:00 SÁNG

11:00 SÁNG

12:00 TRƯA

1:00 TRƯA

2:00 TRƯA

3:00 TRƯA

4:00 TRƯA

5:00 CHIỀU

6:00 CHIỀU

7:00 CHIỀU

8:00 TỐI

9:00 TỐI

10:00 TỐI

Thức giậy và ăn sáng
Sửa soạn đi học

Học

Đi học về

Làm bài tập 

Ăn cơm chiều
Giờ đọc sách
Giờ xem TV

Chuẩn bị đi ngủ -  Đánh răng xĩa răng
đi ngủ – Tắt đèn!

Giờ 
rảnh

Làm việc 
nhà

Sinh hoạt 
gia đình
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DÀN BÀI 

THỜI KHÓA BIỂU GIA ĐÌNH

CHỦ  NHẬT THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU THỨ BẢY

6:00 SÁNG

7:00 SÁNG

8:00 SÁNG

9:00 SÁNG

10:00 SÁNG

11:00 SÁNG

12:00 TRƯA

1:00 TRƯA

2:00 TRƯA

3:00 TRƯA

4:00 TRƯA

5:00 CHIỀU

6:00 CHIỀU

7:00 CHIỀU

8:00 TỐI

9:00 TỐI

10:00 TỐI

“Riêng tôi, Tôi thật sự rất thích lớp học này vì qua lớp học này tôi có thể nhìn thấy được 
những cấp lớp khác nhau ở đất nước này Đồng thời tôi cũng biết cách chấm điểm (GPA) 

và cơ hội có thể học tiếp lên qua chương trình tài trợ học vấn.”

Chia sẻ của phụ huynh LEA, 2007



16

Điểm là cách hay nhất để phụ huynh biết con mình học ra sao và 

sự cố gắng ra sao.   Theo dõi sự tiến bộ của con em từ điểm này 

sang điểm kế và niên khóa này sang niên khóa kế để cho QUÝ VỊ 

có cơ hội giúp con em, tìm sự trợ giúp khi cần, và/hay mừng sự 

thành công của con em trong việc học.   

ĐIỀU 3
Hiểu cách chấm điểm.
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Tìm hiểu về hệ thống chấm điểm ở Mỹ (A,B,C,D,F). Thường thường, học sinh(A, B, 
C, D, F).  Được chấm điểm theo mức cố gắng, hành vi, và sự tham gia của em. Thí 
dụ, “O, S, hoặc N” nghĩa là “Xuất sắc, Hài lòng, hoặc Cần cải thiện.”  

Hệ thống chấm điểm tùy theo cấp lớp và điều kiện mỗi học khu.  Tham khảo với 
giáo viên của con để tìm hiểu xem trường của em phê điểm như thế nào.  Thí dụ 
như cách chấm điểm của cấp tiểu học (K-6) dựa trên sự thông  thạo của một tiêu 
chuẩn, và điểm tính bằng con số.  1-4, trong khi trong cấp trung học thì A,B,C,D,F.

Mỗi học sinh phải chứng tỏ có khả năng đạt được tiêu chuẩn tối thiểu để lên lớp 
và đậu một môn học.  Mỗi học khu có những chương trình và thể lệ khác nhau 
để hỗ trợ học sinh không đạt tiêu chuẩn.

Theo dõi phiếu điểm của con em. Phiếu này được gửi về nhà ba hay bốn lần một 
năm.  Trong niên khóa quý vị có thể theo dõi sự tiến bộ của các em bằng nhiều 
cách.  Thí dụ, dùng khung cửa gia đình, nói chuyện với giáo viên, và làm hẹn để 
đi gặp cố vấn học đường.

Khi có điểm, điểm được tính bằng chữ cho biết Điểm Trung Bình (Grade Point 
Average viết tắt là GPA).  Mỗi điểm có giá trị riêng và điểm học sinh đã nhận được 
sẽ tính bằng điểm trung bình cho trọn niên khóa. Học sinh GPA là rất quan trọng 
để ghi danh vào đại học và xin học bổng.

HIỂU CÁCH TÍNH ĐIỂM 

1

2

3

4

5

CÁCH THỨC THÀNH CÔNG

A,B,C,D,F

“Điểm trung bình”(GPA), điểm tính giá trị của từng mẫu từ  
A = 4  
B = 3  
C = 2  
D = 1  
F = 0

Thí dụ: Benjamin học sáu lớp thì điểm sẽ tính như vậy:
Đại sô`1 II A = 4 
Anh văn B = 3  
Sinh vật học A = 4 
Chơi Banh cà na A = 4  
Tiếng Đức  II A = 4 
Đồ gốm B = 3

Cộng tất cả giá trị của từng điểm cho từng lớp lại, 
rồi chia ra tổng cộng con số lớp học.  

• Cộng tất cả lại:  4+3+4+4+4+3 = 22
• Chia tổng cộng số điểm (22) con số bao nhiêu lớp học (6): 22 ÷ 6 =3.67
• Kết quả là, Benjamin  GPA là 3.67
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trường học

Học sinh cần phải cho thấy sự thành thạo tại các cấp lớp và thông 

thạo các tiêu chuẩn liên tiểu bang đã đặt ra cho từng cấp lớp cho 

tất cả học sinh từ mẫu giáo cho đến lớp 12 cho các môn toán, Anh 

văn và khoa học.  Những tiêu chuẩn soạn ra để chuẩn bị cho học 

sinh thành công trên đại học và trong công việc.  Những mục tiêu 

rõ ràng, chắc chắn và kỳ vọng cao.

ĐIỀU 4
Tìm hiểu về hệ thống học đường. 
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HỌC SINH CẦN PHẢI CHỨNG TỎ SỰ THÀNH THẠO

Ở TỪNG CẤP LỚP

trường học

Hoa Kỳ có một hệ thống giáo dục riêng, khác hẳn với các nước khác.  Điều 
quan trọng là phụ huynh cần phải hiểu rõ về hệ thống này đã được chuyển đổi 
để hỗ trợ học sinh của thế kỷ 21.

Có kiến thức tổng quát về từng cấp bậc giáo dục, từ vườn trẻ, tiểu học, trung 
cấp, trung học đến cao đẳng/đại học, và trường kỷ thuật và sự chuyển đổi để 
hỗ trợ học sinh của thế kỷ 21 này.  

Mỗi một điểm học đều quan trọng trong việc chuẩn bị cho việc lên đại học và 
bước vào sự nghiệp.  Những trẻ em vào vườn trẻ sẽ sẵn sàng bước vào mẫu 
giáo.  Sự thành công trong lớp mẫu giáo tạo một nên tảng vững chắc để thành 
công ở tiểu học, trung học đệ nhất cấp, và trung học đệ nhị cấp, và cuối cùng 
sẵn sàng vào đại học.

Biết cách làm sao giữ liên lạc với nhân viên nhà trường.  Giữ sự liên lạc chặt chẻ 
với các giáo viên, trường học/liên lạc viên học đường và ban giáo hiệu ở các 
cấp lớp (t.d. gặp mặt, viết thư, gọi điện thoại, email, v.v. ).

Bắt đầu từ lớp 9,  các em học sinh nào có khả năng sẽ có thể học các lớp danh 
dự, cao cấp (AP), và hay tú tài quốc tế (IB). Những lớp học này sẽ có điểm nâng 
lên và giúp các em sẵn sàng vào đại học ( xem điều 7 ). 

1

2

3

4

5

Trong nước Hoa Kỳ, tất cả học sinh được quyền hưởng một chương trình giáo dục thích hợp từ 
Mẫu Giáo-Lớp 12.   Học khu cung cấp chương trình giáo dục công lập từ mẫu giáo đến lớp 12.  
Chương trình này được chia làm ba cấp bậc: tiểu học (mẫu giáo - lớp 6 hoặc, mẫu giáo - lớp 8), 
Trung Học( lớp 7 - lớp 12 hoặc lớp 9 - lớp 12) hoặc, Khu Học Chánh (mẫu giáo - lớp 12).

Một khi các em tốt nghiệp trung học, các em có cơ hội để tiếp tục học lên tại một trường cao 
đẳng (2 năm), ghi danh vào đại học (4 năm), hay theo học tại một trường nghề/kỷ thuật (tùy, 2 
năm đến 4 năm).

Bài thi tiêu chuẩn liên tiểu bang – kết hợp với bài trắc nghiệm qua điện toán, trắc nghiệm căn 
bản.  Câu hỏi dựa trên khả năng trả lời đòi hỏi học sinh phải cho thấy mình biết câu trả lời.  Bài 
trắc nghiệm mới chú trọng vào suy luận, lý luận, và giải quyết vấn đề.  

CÁCH THỨC THÀNH CÔNG
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VƯỜN TRẺ 
Phụ huynh có thể gửi con đi vườn trẻ từ khi em lên 3 hay 4 tuổi. Chương trình vườn trẻ 
không phải lo về gửi trẻ hay giữ trẻ. Phẩm chất của những chương trình vườn trẻ đặt 
trọng tâm vào việc dạy trẻ em nhận biết các mẫu tự cũng như học toán từ sớm, tạo cơ 
hội cho các em học những năng khiếu diễn đạt bằng lời nói, học cách giao tiếp và cư 
xử hòa nhã với những người khác.  Vườn trẻ tạo cho các em có nền tảng để được thành 
công khi lên lớp mẫu giáo và xa hơn.  Thêm nữa, những em trong vườn trẻ bắt đầu có 
cái nhìn về đi học, làm bài, và sự quan trọng của việc đi học chuyên cần.

TIỂU HỌC   
Trẻ em lên năm tuổi (ngay hay trước ngày 1 tháng 9) có thể ghi danh vào mẫu giáo.  Trẻ 
em lên năm tuổi giữa 2 tháng 9 và 2 tháng 12 hội đủ điều kiện cho chương trình mẫu 
giáo sơ học (TK).  Mẫu giáo sơ học là chương trình học năm thứ nhất trong hai năm 
mẫu giáo của chương trình học được chỉnh đổi cho thích hợp với sự phát triển và độ 
tuổi tuổi của các em. 

Đa số các trường tiểu học dạy từ lớp mẫu giáo đến lớp 6 (có trường mẫu giáo – 5).  Điều 
quan trọng mà phụ huynh cần biết là mỗi cấp lớp có một học trình riêng biệt được soạn 
theo tiêu chuẩn phổ thông và tiêu chuẩn của tiểu bang California.  Nói cách khác, dù học 
ở bất cứ trường nào, học sinh cũng phải có kiến thức tối thiểu về các môn Anh văn, Khoa 
học, Toán, Lịch sử, và Khoa học Xã hội.  Thí dụ, về môn toán, học sinh lớp 3 học làm toán 
nhân và chia và cách thức làm bài toán nhân chia trong số 100. Về môn Ngữ văn/Viết văn, 
học sinh lớp 5 phải biết rút ra một đoạn văn và giải nghĩa từ đoạn văn đó.  

HỆ THỐNG HỌC ĐƯỢC Ở HK

VƯỜN TRẺ - CAO HỌC
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TRUNG HỌC ĐỆ NHẤT
Đa số các trường trung cấp dạy học sinh lớp 7 và 8 (được gọi là junior high school - 
trung học đệ nhất cấp), hoặc dạy lớp 6, 7, và 8 (được gọi là middle school - trung cấp).  
Mỗi em học sinh chịu trách nhiệm hoàn tất những chương trình học của cấp lớp và tiêu 
chuẩn tiểu bang California.  Thí dụ về học lực, học sinh lớp 7 phải thông hiểu môn dự 
bị đại số (pre-algebra), trong khi học sinh lớp 8 học lịch sử Hoa Kỳ, Âu châu, Á châu và 
những khả năng căn bản dùng trong đời sống hàng ngày.  

Xin phụ huynh lưu ý là ở cấp lớp này, các em bắt đầu bước vào lứa tuổi thiếu niên. Sự 
phát triển của các em ở tuổi này bắt đầu bước vào giai đoạn khó khăn và phức tạp, đòi 
hỏi sự quan tâm của người lớn như thuở các em còn học ở tiểu học.  Các em phải trải 
qua những sự thay đổi về thể chất và tình cảm.  Có một số em trở nên lơ đãng việc học 
và làm bài tập ở nhà.  Các em lại muốn tìm hiểu về những điều mới lạ theo bạn đồng 
trang lứa và bạn học cùng lớp.  Áp lực từ bạn bè ép các em làm những hành vi liều lĩnh.  
Ở lứa tuổi này các em không gần gủi phụ huynh là chuyện thường cho các em tuổi dậy 
thì.  Phụ huynh  cần phải gần gũi và nói chuyện nhiều với con em khi chúng ở vào lứa 
tuổi này.

TRUNG HỌC ĐỆ NHỊ
Học sinh bước vào bậc trung học ở lứa tuổi 14 hoặc 15.  Để tốt nghiệp trung học và 
được cấp bằng, tất cả học sinh đều phải hoàn tất chương trình học lớp 9 tới lớp 12 và 
có thể phải thi đậu bài thi tốt nghiệp trung học(CAHSEE). Mỗi học khu đều có những 
điều kiện tốt nghiệp riêng bao gồm những tiêu chuẩn của tiểu bang California.  Quý vị 
cần phải hiểu rõ con em của quý vị cần có những lớp nào và hoàn tất bao nhiêu tín chỉ 
để hội đủ điều kiện tốt nghiệp.

Trong bốn năm học này, ngoài những môn học chính, học sinh được quyền chọn lựa 
một số môn phụ (còn gọi là môn nhiệm ý).  Khi học xong và đậu tất cả các môn học 
theo tiêu chuẩn đòi hỏi của bốn năm học từ lớp 9 đến lớp 12 học sinh mới có đủ tín chỉ 
để tốt nghiệp trung học.  

Để hội đủ điều kiện, tất cả các em học sinh đều phải hoàn tất 15 môn học trong trung 
học trên trang 36.  Những môn này còn được gọi là “a-g”.  Các em đã phải hoàn tất ít 
nhất 7 môn trong 15 môn trong hai năm cuối trung học.

Xin lứu ý những môn học sinh trung học môn“a-g” có một số lớp dạy ở trường trung 
học đáp ứng được điều kiện nhập học ở đại học.  Những lớp này khó hơn lớp bình 
thường của cùng một môn học.  Phụ huynh cần biết rõ sự khác biệt giữa hai loại lớp 
này vì đó là lý do chính mà nhiều trường đại học dựa vào để cứu xét đơn xin nhập 
học(“a-g”).  Từ năm lớp 10, mỗi học sinh phải thường xuyên tham khảo với cố vấn trong 
trường để biết chắc là mình đang học đúng chương trình để tốt nghiệp, cũng như học 
những lớp cần thiết để chuẩn bị lên đại học.  Mỗi học sinh nên gặp cố vấn của mình 
trong năm lớp 10  để chắc chắn mình học đúng để tốt nghiệp và có đúng lớp học cần 
thiết để sẵn sàng cho đại học và bước vào sự nghiệp.  
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NÔNG NGHIỆP VÀ TÀI NGUYÊN 
THIÊN NHIÊN

Kinh doanh nông nghiệp; Cơ khí nông nghiệp; Khoa học nông 
nghiệp; Khoa học động vật; lâm nghiệp và tài nguyên thiên 
nhiên; người làm vườn; khoa học nghiên cứu về các loại đất

HỘI HỌA, TRUYỀN THÔNG,  GIẢI TRÍ Thiết kế, Trình diển, và Nghệ thuật Truyền thông; Nghệ thuật 
biểu diễn; Sản xuất và quản lý nghệ thuật; Thiết kế Game 
Thiết kế và tích hợp

NGHỀ XÂY DỰNG VÀ KIẾN TRÚC Công việc ngành gổ, ngành làm tủ, và chế biến gỗ; Kỹ thuật 
và Xây dựng nặng; Lắp đặt và sửa chữa hệ thống Cơ; Khu dân 
cư và xây dựng thương mại

KINH DOANH VÀ TẠI CHÁNH Quản lý kinh doanh; Dịch vụ tài chính; Kinh doanh toàn cầu
GIÁO DỤC , TRẺ EM PHÁT TRIỂN, VÀ 
DỊCH VỤ GIA ĐÌNH

Trẻ Em Phát Triển; Dịch vụ tiêu dùng; Giáo dục; Gia đình và 
Dịch vụ khách hàng

NĂNG LƯỢNG, MÔI TRƯỜNG VÀ Năng lượng và Công nghệ điện; Tài nguyên Môi trường; 
Viễn thông

KỸ THUẬT
KIẾN TRÚC

Thiết kế kiến trúc; Kỹ thuật Công nghệ; Thiết kế kỹ thuật; Kỹ 
thuật môi trường

THỜI TRANG VÀ TRANG TRÍ Thiết kế thời trang và Hàng hóa; Thiết kế n bên trong 
Dịch vụ cá nhân

KHOA HỌC Y TẾ
CÔNG NGHỆ Y TẾ

Công nghệ sinh học; chăm sóc bệnh nhân; Dịch vụ Chăm sóc 
sức khỏe hành chính; Chăm sóc sức khỏe Dịch vụ vận hành y 
tế, Công và Sức khỏe cộng đồng; Tâm thần, Hành vi

KHÁCH SẠN, DU LỊCH GIẢI TRÍ Khoa học thực phẩm, Chế Độ Ăn và Dinh dưỡng, dịch vụ ăn 
uống và khách sạn; khách sạn, du lịch, và Giải Trí

THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 
KỸ THUẬT

Hỗ trợ thông tin và dịch vụ; Mạng; Phần mềm và phát triển hệ 
thống; Trò chơi và mô phỏng

PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT VÀ SẢN PHẨM Thiết kế kỹ thuật,  sản xuất; Máy và cấu tạo kỹ thuật;  hàn và 
Vật liệu gia nhập; Đổi mới sản phẩm và Thiết kế

TIẾP THỊ, DỊCH VỤ Quãng cáo; bán sản phẩm và dịch vụ; làm đại lý / nghề độc 
lập

DỊCH VỤ CÔNG CỘNG An toàn công cộng; Ứng cứu khẩn cấp; hành nghề luật sư
DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN Hoạt động; Sửa chữa xườn, sơn sơ lại, tu sửa, dịch vụ sửa chửa, 

soát lại hệ thống 

CHƯƠNG TRÌNH DẠY NGHỀ VÀ KỶ THUẬT CHUYÊN MÔN (CTE) TRONG TRUNG HỌC
CTE  tại trung học là một chương trình cho học sinh chuẩn bị cho học sinh cho tương lai với những kỷ 
năng của thế kỷ 21.   Có 15 nghề nghiệp trong công nghệp được bắt đầu từ trung học mà hoàn tất sẽ 
được cấp chứng chỉ.  Thống kê hiện thời cho thấy 96% các em học sinh lớp 12 trong chương trình tốt 
nghiệp CTE để chuẩn bị cho các ngành nghề trong CTE sau khi tốt nghiệp trung học.  Thêm nữa học 
sinh CTE có lương cao hơn sau khi tốt nghiệp so với những học sinh tốt nghiệp bình thường.
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TRƯỜNG CHUYÊN MÔN KỶ THUẬT
Một sự lựa chọn khác để học tiếp lên  bao gồm học nghề hay trường chuyên môn kỷ 
thuật.  Những chương trình này kết hợp với tiêu chuẩn liên tiểu bang chuẩn bị cho 
nghề, ngành, hay chuyên môn như thợ máy, thợ điện, sửa vi tính, phụ tá y tế, đầu 
bếp, v.v .  Chương trình này cho học sinh có cơ hội thực tập và thực hành các công 
việc cụ thể.  Những chương trình này cấp chứng chỉ, bằng, hay bằng tốt nghiệp sau 
khi hoàn tất.  Học sinh hoàn  tất các môn học trong thời gian ngắn khoảng chừng 
một đến 2 năm.  Có những trường cấp bằng hay chuyển lên để  cấp bằng thời gian 
có thể kéo dài từ 2 đến 4 năm.  

CAO ĐẲNG/ĐẠI HỌC
Người có bằng cấp đại học sẽ có nhiều cơ hội hơn để thăng tiến trên đường đời.  Đó 
là lý do khiến phụ huynh muốn con em theo đuổi việc lên đại học.  Điều hiển nhiên 
là con em có thể tự lập, có việc làm khá hơn, đời sống bảo đảm hơn, cũng như có 
nhiều tự tin và cơ may để thăng tiến.  Các trường đại học cộng đồng cấp bằng cán 
sự, (Associate of Arts - A.A), hay (Associate of Science - A.S.) chỉ đòi hỏi hai năm học, 
về nhiều lãnh vực khác nhau trong các ngành như xe hơi, máy điện toán, y tá, kế 
toán căn bản, phụ giáo.  Các trường đại học 4 năm cấp văn bằng Cử nhân Văn khoa, 
(bachelor of Arts - B.A.); hay Cử nhân Khoa học, (Bachelor of Science B.S.), là cửa ngõ 
đi vào các ngành chuyên môn như kỹ sư, kinh doanh thương mại và sư phạm.  Nhiều 
sinh viên, sau khi đã có bằng Associate  (A.A.)  ở đại học cộng đồng, có thể tiếp tục 
học lên ở đại học 4 năm để lấy bằng cử nhân (B.A.) hay (B.S.), cao học (Master) và tiến 
sĩ (Doctorate).
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Tốt nghiệp trung học có thể rất khó khăn nếu như chúng ta 
không biết những lớp học nào cần thiết để tốt nghiệp.  California 
đòi hỏi tất cả học sinh phải tối thiểu đậu các lớp bắt buộc và có 
thể phải thi đậu bài thi tốt nghiệp (CAHSEE).  Trong California, 
tối thiểu phải có ba năm Anh văn, hai năm toán, hai môn khoa 
học, ba môn khoa học xã hội, một môn hội họa/trình diễn hay 
ngoại ngữ, và hai môn thể thao.

ĐIỀU 5
Tìm hiểu những điều kiện để tốt nghiệp trung 
học với kết quả mỹ mãn.
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LÀM SAO HỖ TRỢ CHO CON EM TẠI CÁC CẤP LỚP

LỚP 9-12

Phụ huynh hãy làm quen với hệ thống của trường trung học vì mỗi cấp lớp có 
những đòi hỏi giáo dục khác nhau.  

Phụ huynh nên gặp gỡ và tạo mối liên hệ với thầy cô, cố vấn, và những nhân 
viên nhà trường. Nếu cần, quý vị có thể nhờ nhân viên đ ại diện của trường 
thông dịch.

Điều cần nhớ là học sinh có thể phải đậu Kỳ Thi Tốt Nghiệp Trung Học (CAHSEE) 
để được cấp bằng trung học.  (Hãy tham khảo với Bộ Giáo Dục California để 
biết thêm những tin tức mới nhất về điều kiện tốt nghiệp tại www.cde.ca.gov).

Học sinh phải hoàn tất tổng số tín chỉ bắt buộc, tùy thuộc vào học khu để tốt 
nghiệp trung học . Thí dụ trong California đòi hỏi học sinh phải hoàn tất 220 
tín chỉ để được cấp bằng tốt nghiệp.

Khuyên con lấy những lớp dự bị vào đại học như những môn “a-g” là những 
môn chuẩn bị cho các em vào đại học.

Sử dụng những tài liệu hỗ trợ sở thích và mục tiêu của con mình.  Tìm hiểu 
thêm những tin tức liên quan tới Giáo Dục Chuyên Môn Kỹ Thuật (CTE) và 
Chương Trình Trẻ Em Quyết Thăng Tiến (AVID).
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Trước khi con em bước vào lớp 9, Nên tìm hiểu về trường trung học mà con em của quý vị sẽ 
vào học lớp 9.  Trước khi khai giảng, hãy cùng với con đi thăm trường và xem cả khu vực chung 
quanh trường, văn phòng, các tủ khóa, phòng thể thao, phòng ăn, và những phòng khác.

Quý vị nhớ đi tham dự buổi hướng dẫn dành cho học sinh lớp 9.  Nên gặp để làm quen các cố 
vấn, giáo viên và ban giám hiệu của trường.  Thông thường, các trường đều có người liên lạc 
hay cố vấn nói được hai thứ tiếng để giải đáp thắc mắc hay sự quan tâm của quý vị.  Đừng ngằn 
ngại yêu cầu được giúp đỡ bằng ngôn ngữ của mình. 

Ngoài ra, quý vị hãy gia nhập hội phụ huynh học sinh (PTA), Hội Đồng Trường (SSC), Phụ Huynh 
Trau Giồi Anh Ngữ (ELAC) và những hội phụ huynh khác.  Hãy giữ liên lạc với những phụ huynh 
khác để hỗ trợ nhau trong thời gian con em quý vị trong trung học. 

CÁCH THỨC THÀNH CÔNG

6
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LỚP 9 - FRESHMAN 
Lớp 9 có thể là một năm khó vì đây là năm đầu tiên các học sinh trung học cấp I lên 
trung học cấp II.  Các em bỡ ngỡ với cơ cấu tổ chức lạ, với giáo sư mới và trường mới. 
Gia đình phải giúp em bằng cách sắp xếp thì giờ, chỗ ngồi học, học liệu và cho em học 
kèm. Nếu nhà ồn ào quá, học sinh cần một nơi yên tĩnh, chẳng hạn như đến thư viện 
gần nhà, để có thể chú tâm vào việc học.

Hãy cho con gặp cố vấn để giúp các em chọn những môn học thách đố.  Có những 
chương trình như Mô Hình Liên Hiệp Quốc (MUN) và Cá Nhân Quyết Thăng Tiến (AVID), 
và những hội đoàn có thể giúp con em quý vị làm quen với những nhóm học sinh có 
cùng sở thích và chuẩn bị cho các em sẵn sàng cho các môn học khó trên trung học cấp II.

Hãy góp ý với cố vấn của con để chọn đều các lớp cho những môn học chính như (t.d. 
Khoa học, Toán, Anh văn) cũng như những môn học phụ như (Kịch nghệ, nấu ăn, nhiếp 
ảnh và làm đồ mộc và những môn khác).   Thường xuyên hỏi giáo viên của các em với 
sự tiến bộ của các em và điễm học.  Xem trang khung cửa gia đình thường để xem điểm 
và việc đến trường của con.

LỚP 10 - SOPHOMORE 
Học sinh lớp 10 phải học những môn chính như Hình học (Geometry), Đại số ll (Algebra) 
và Anh văn dự bị vào đại học (College Prep English).  Những lớp này khó nên học sinh cần 
có thì giờ học và cần được gia đình hỗ trợ mới có thể đạt được điểm cao và hoàn tất mỹ 
mãn.  Em không nên bỏ qua cơ hội theo học các chương trình dạy kèm vào trước hay sau 
giờ tan học và học hè.  Ngoài ra, các trường đại học cộng đồng và đại học bốn năm trong 
vùng cũng có những chương trình dành cho học sinh trung học.  

Tất cả các học sinh có thể phải thi bài thi tốt nghiệp trung học (CAHSEE).   Các em học sinh 
lớp 10 phải thi lần đầu tiên (vào tháng 2 hay tháng 3).  Nếu bị rớt một phần hay cả bài thi, 
học sinh sẽ có cơ hội để thi lại.

Trong năm này, các em bắt đầu nghĩ đến ngành nghề mà các em muốn theo đuổi.  Hãy 
cho các em tìm hiểu về những nghề nghiệp khác nhau bằng cách nói chuyện với những 
người làm việc trong các lãnh vực đó.  Đây cũng là dịp tốt để các em sắp xếp viếng thăm 
các trường đại học và những trường khác sau trung học.  Hãy có sự lựa chọn sớm và bắt 
đầu kế hoạch và những bước cần thiết để hội đủ điều kiện ghi danh vào những trường 
các em muốn vào.

HOÀN TẤT

TRUNG HỌC MỸ MÃN
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LỚP 11 – JUNIOR 
Hãy nói chuyện với cố vấn của trường để biết chắc rằng con quý vị đã và đang học 
những môn cần thiết “a-g”chuẩn bị vào đại học bốn năm.  Đó là các lớp: Đại số (Algebra 
ll), lịch sử hoa kỳ (U.S. History), và Anh văn.  Em có thể ghi danh thi thực tập PSAT 
(Preliminary Scholastic Assessment Test) sớm nhất là lớp 8, bài thi thực tập cho bài thi 
SAT.  SAT là bài thi bắt buộc phải có để ghi danh học vào đại học và để xin học bổng.  Ở 
lớp 11, học sinh nên tiếp tục lấy những môn học ở lớp Cao Cấp (Advanced Placement, 
viết tắt là AP).  Những lớp này giúp cho học sinh dễ được nhận vào trường đại học có 
những chương trình tốt hơn.  

LỚP 12 – SENIOR 
Đây là năm cuối và vô cùng quan trọng của bậc trung học. Thành tích học của các 
em học sinh trong trung học là yếu tố dự đoán mạnh mẽ nhất cho sự thành công 
của em trên đại học.   Học sinh ở cấp lớp này hoàn tất những môn học ở trình độ 
cao như: Lượng Giác (Trigonometry), Giải Tích (Calculus), và Anh Văn dự bị đại học 
(College English).  Các em phải qua nhiều kỳ thi như SAT, ACT,  và các bài thi của lớp AP 
(Advanced placement exam).

Nếu như các em chọn đi làm việc trong khi đang đi học, các em sẽ rất bận rộn với thêm 
trách nhiệm.   Do đó phụ huynh cần phải theo dõi điểm học cũng như những sinh hoạt 
mà các em đang tham gia trên khung cửa gia đình để các em hội đủ điều kiện để tốt 
nghiệp và có cơ hội tiến xa hơn trên con đường học vấn bao gồm cao đẳng/đại học hay 
theo chương trình kỷ thuật chuyên môn.

1 Tháng 10 – 30 Tháng 11 Nộp đơn xin vào trường đại học.             
Tháng 1 – Tháng 5 Điền đơn xin Tài trợ học vấn của Liên bang (FAFSA) và thi 

tất cả những kỳ thi cần thiết.
2 Tháng  3 Hạn chót xin Tài trợ học vấn của Tiểu bang (CALGrant) 
Tháng 6 – Tháng 8 Tham dự những chương trình hướng dẫn do các 

trường đại học tổ chức.

Ghi chú:  Đây chỉ là thời hạn thông thường.  Hãy tham khảo với các cố vấn và các trường đại học 
để biết ngày chính xác hơn.

THỜI HẠN GHI DANH VÀO ĐẠI HỌC
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Chúng ta dùng toán, khoa học, và Anh văn căn bản mỗi ngày 
mà không hề hay biết.  Toán, khoa học, và Anh văn là một phần 
trong các môn học từ lớp mẫu giáo đến đại học.  Hãy giúp con 
có một nền tảng tốt cho những môn này.  Những môn này là 
nền tảng cho việc học.  

ĐIỀU 6
Khuyến khích việc học Toán, Khoa học và Anh văn.
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Các môn Toán, Khoa học và Anh Văn là những môn chính trong học trình của 
mọi cấp lớp, từ mẫu giáo đến đại học.

Các môn học chính mỗi năm một khó hơn.  Học sinh cần phải có nền tảng 
vững chắc để có thành công tiếp tục học lên.

Để ý đến bài vở của con em và sự tiến triển t rong môn Anh văn.  Những học 
sinh trau giồi anh ngữ được giảng dạy qua chường trình trau giồi anh ngữ 
(ELD) trong tiểu học hay học thêm lớp bổ túc, như là một môn khác trên cấp 
trung học I và II.  Trên trung học cấp II, xem con có lấy lớp Anh văn cần thiết để 
tột nghiệp.

Một chương trình tập trung vào Khoa Học, Điện Toán, Kỷ Sư, và Toán thường 
còn được gọi là STEM.  Nhà trường tập trung vào những khía cạnh này là vì 
muốn các em thành công trong xã hội hiện thực.  Để hỗ trợ chương trình 
STEM, hãy khích lệ các em tham gia vào những sinh hoạt tập trung vào khoa 
học và toán, như nấu ăn và thủ công, hay cho các em học sinh lớn hơn thì, làm 
nhà hay sửa máy.

Tìm những nguồn hỗ trợ tại trường và những sinh hoạt lành mạnh trong 
cộng đồng.  Những em học sinh cần sự hỗ trợ hoặc những sinh hoạt thách 
đố, tìm những chương trình dạy kèm ở trường của con, ở các câu lạc bộ 
thanh thiếu niên (Boys & Girls Clubs) và những chương trình khác được dạy 
tại khu vực của quý vị. 
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Phụ huynh cho dù ở nhà dùng ngôn ngữ nào hay sự hiểu biết về môn học nào, cũng  có thể 
khuyến khích con học những môn như Toán, Khoa học (như Hóa Học, Vật Lý) và Anh Văn.

Phụ huynh nên khuyến khích các em tìm hiểu về các ngành nghề khác nhau qua internet, 
những chương trình hướng dẫn, thư viện, và viếng thăm các buổi tìm hiểu về các ngành nghề.  
Khi các em tiếp xúc với những chuyên gia về các lãnh vực này, kinh nghiệm mà các em học 
được sẽ giúp các em mở mang trí tuệ, hướng đến tương lai tươi sáng hơn. 

CÁCH THỨC THÀNH CÔNG 

HỌC TOÁN, KHOA HỌC, VÀ ANH VĂN

RẤT CẦN THIẾT ĐỂ THÀNH CÔNG

Đừng bỏ qua hội họa.  Học sinh biết hội họa thường rất để ý chi tiết tỉ mỉ và 
thường có óc sáng tạo và sáng kiến.  Những thứ này bao gồm, sơn, nhạc, kịch, 
làm văn, nhãy múa và nhiếp ảnh.
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Trong lớp học từ mẫu giáo đến lớp mười hai, chương trình học STEM đã cung cấp 
những chương trình hoc sống động hơn với những bài học bao gồm các quy trình 
và khái niệm về khoa học, điện toán, kỷ thuật và toán học.  Những bài học này được 
soạn thảo theo xã hội hiện thực để giúp các học sinh phát triển khả năng cho thế 
kỷ 21. (STEM Task Force,2013).

KHOA HỌC
Khoa học đề cập đến một hệ thống trí thức có sử dụng quan sát và thử nghiệm để 
mô tả và giải thích các hiện tượng tự nhiên.  Các lãnh vực chung của khoa học là 
sinh học, hóa học, vật lý và địa chất.  Các công việc phổ biến nhất trong các lãnh 
vực của khoa học bao gồm các bác sĩ và y tá trong các lãnh vực y tế, nhà sinh học 
có dược học, và sinh hóa học và kỹ sư trong ngành công nghiệp hàng không vũ trụ 
hoặc thủy văn học trong các công ty khí đốt và dầu.

CÔNG NGHỆ
Công nghệ đề cập đến những công cụ chúng  ta sử dụng cho những mục đích thiết 
thực.   Một số sản phẩm của công nghệ bao gồm máy tính, điện thoại, xe, và vệ tinh.  
Điện toán Có nhiều loại khác nhau của công nghệ áp dụng cho các lãnh vực cụ thể 
như xây dựng, y học, và thông tin/truyền thông.  Có kinh nghiệm trong nền công 
nghệ rất quan trọng trong công việc như thiết kế và thực hiện y thuật hay thiết bị 
truyền thông, sản xuất, công nghệ tự động, và cả xây dựng.

STEM LÀ GÌ?

SCIENCE(KHOA HỌC), TECHNOLOGY (CỘNG NGHỆ) 
ENGINEERING (KỸ THUẬT) MATHEMATICS (TOÁN)
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KỸ THUẬT
Kỷ thuật liên quan đến việc áp dụng các kiến thức khoa học trong việc thiết kế và 
xây dựng các công nghệ mới.  Một kỹ sư giúp làm cầu, đường, và các tòa nhà, trong 
khi kỹ sư điện thiết kế động cơ và mạch điện.  Có rất nhiều loại kỹ thuật bao gồm 
cả hàng không vũ trụ, hóa chất cơ khí và máy điện toán.  

TOÁN HỌC
Toán học là nghiên cứu về các số, số lượng, hình dạng và không gian. Các nhà toán 
học tìm kiếm các mẫu và sử dụng chúng để xây dựng các dự đoán mới hay lý thuyết. 
Toán học được sử dụng trên toàn thế giới như một công cụ quan trọng trong nhiều 
lĩnh vực, bao gồm cả kỹ thuật, y học, và tài chính. Những công việc mà một nền tảng 
vững mạnh trong toán học cần bao gồm các nhà phát triển trò chơi cho các công ty 
giải trí,tư vấn tài chính cho các ngân hàng, các chuyên gia an ninh mạng, môi giới 
chứng khoán, các nhà quy hoạch đô thị cho thành phố và các quận, và kiểm soát 
không lưu cho các sân bay.
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Lớp cao cấp(AP)/

Lớp danh dự

Các khóa học cao cấp có sẵn ở trường trung học cho các học sinh 

xuất sắc trong môn chính như tiếng Anh, toán, khoa học, lịch sử, 

ngoại ngữ, và nghệ thuật. Những khóa học nghiêm ngặt và đầy 

thử thách đòi hỏi học sinh sự cam kết và hỗ trợ từ phụ huynh.  Lợi 

ích của việc học những khóa học này bao gồm khả năng lấy tín 

chỉ đại học và điểm có trung bình cao hơn để cạnh tranh.  

ĐIỀU 7
Khích lệ các em học những lớp danh dự và cao cấp.
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HIỂU ĐIÊM NÂNG LÊN 

Vì những lớp này khó hơn nhiều nên điểm học đương nhiên sẽ nâng Điểm 
Trung Bình GPA của các em lên cao hơn. (GPA).

Các lớp Danh Dự và Cao Cấp khó nên học sinh phải cố gắng hơn và dành nhiều 
thì giờ học hơn.  Gia đình cần giúp đỡ con bằng cách dành thì giờ cho em học.  
Nếu cần, cho em học kèm.

Một số lớp Danh Dự và Cao Cấp tương đương với trình độ đại học.  Khi học 
sinh hoàn tất những lớp này với điểm B hoặc khá hơn các em có thể nhận tín 
chỉ cho đại học.

Xin quý vị nhớ rằng các em còn trẻ và cần sự hỗ trợ không ngừng của cha mẹ.  
Hãy phân công trong gia đình để mọi người có thể giúp đỡ nhau và không ai 
cảm thấy là mình phải làm quá độ.

Tiếp tục dạy con giá trị của l òng tự trọng và sự tự tin cho chính mình.  Các 
em có thể thành công bất cứ chuyện gì chỉ cần các em cảm thấy hãnh diện về 
mình và tự tin mình có thể làm được.  CHÚNG TA LÀM ĐƯỢC! 

1
2

3

4

5

“Điểm nâng thêm” là điểm được cộng thêm giá trị cho một vài môn.  Điểm A, B, hoặc 
C trong lớp điểm được nâng lên sẽ được tăng thêm một điểm.  Điểm “A” trong lớp 
được nâng lên sẽ là 5 điểm (thường “A” là 4 điểm và một điểm là “thưởng thêm” bằng 
5 điểm) Điểm “B” là 4 điểm, và “C” là 3 điểm.

Điểm trung bình  Điểm nâng lên
A = 4    A = 5
B = 3    B = 4 
C = 2    C = 3 
D = 1    D = 1 
F = 0    F = 0
So sánh điểm của Emma và Benjamin trong điều 3.

CÁCH THỨC THÀNH CÔNG

Benjamin = 3.67 GPA
Đại số II A=4
Anh văn  B=3
Sinh vật học A=4
Banh cà na A=4
Tiếng Đức   A=4
Đồ gốm A=3

Tính mẫu:
• Cộng các điểm 5+5+5+5+3+4 = 27
• Chia tổng cộng số điểm (27) Số lớp học(6): 27/6 = 4.5 gpa

Lớp cao cấp(AP)/

Lớp danh dự
Emma  = 4.5GPA
AP Anh Văn  A=5
AP Sinh vật học A=5
AP Lượng Giác A=5
AP Tây ban nha A=5
Ban nhạc   B=3
Lịch sử Âu châu B=4
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Đơn Đại 
học

Giúp con mình chuẩn bị cho trường đại học sớm.  Lập kế hoạch 
cho đại học và nghề nghiệp bắt đầu sớm nhất là vào những năm 
tiểu học. Điều quan trọng là  bắt đầu kế họach cho tương lai bên 
ngoài lớp học. Làm cho các liên kết  giữa giáo dục và nghề nghiệp 
sẽ giúp trẻ hiểu được đường hướng tới để thực hiện mục tiêu sự 
nghiệp của các em. 

ĐIỀU 8
Chuẩn bị từ sớm việc con em lên đại học 
và/hoặc các ngành nghề.
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TRÙ LIỆU CHO ĐẠI HỌC SỚM

CHI TIẾT QUAN TRỌNG VỀ CÁ CÁC BÀI THI VÀO ĐẠI HỌC

Giúp con em chuẩn bị cho đại học sớm.  Kế họach cho đại học và sự nghiệp. 

Hãy sắp xêp viếng thăm các trừờng đại học với co em của mình.  Các trường 
mở cửa cho mọi người đến viếng thăm và có tổ chức các buổi hướng dẫn cho 
phụ huynh và học sinh trong tương lai.  

Khuyến khích con thi tất cả các kỳ thi cần thiết, gồm:  SAT, và ACT.  (PSAT là bài 
thi thực tập, và học sinh có thể lấy kỳ thi thực tập PSAT từ năm lớp 8). 

Nhắc con em học những môn mà các trường đại học đòi hỏi (đó là những môn 
bắt buộc từ A-G). 

Trong năm lớp 10 Phụ huynh và học sinh phải gặp cố vấn của trường để hoạch 
định cho con chương trình học lên đại học.  Kế hoạch hướng dẫn các em tốt 
nghiệp và kế hoạch đạt yêu cầu để được nhận vào cao đẳng/đại học.

Hãy chuyện trò thường xuyên với con và nhà trường để xác định con đi đúng 
hướng để tiến lên đại học mà con em mong muốn được vào.  Khuyến khích 
các em tìm những tài liệu giúp đỡ trên đại học để các em tự mình tìm sự hỗ trợ. 

1
2

3
4
5

SCHOLASTIC APTITUDE (SAT) Bài thì SAT chia làm ba phần, mỗi phần được chấm theo 
thang điểm từ 200 đến 800. Ba phần đó gồm có: phần Viết (200-800), Toán (200-800) và 
Đọc trả lời câu hỏi để thử khả năng phán đoán, suy luận (200-800).  Học sinh lớp 11 và 12 
thường thi SAT.  Để tìm hiểu thêm hãy vào trang mạng:  www.collegeboard.com

AMERICAN COLLEGE TESTING  Bài thi ACT là loại thi vào đại học được công nhận rộng 
rãi nhất.  Bài thi bao gồm anh văn, đọc, toán và khoa học (phần viết là không bắt buộc).  
Điểm cao nhất có thể đạt được là 36.  Để biết thêm chi tiết hãy vào trang: www.act.org
Bài thi ACT được nhận tại rất nhiều đại học.

CHƯƠNG TRÌNH TRẮC NGHIỆM SƠ KHỞI (EAP) Chương trình EAP hỗ trợ những học sinh 
cần những môn  Anh văn và Tóan thấp.  Những chương trình bổ túc sớm này giúp gia tăng 
sự chuẩn bị cho đại học.  Để biết thêm chi tiết hãy vô:  www.calstate.edu/eap/about.shtml

TRẮC NGHIỆM SỚM bao gồm Anh văn và tóan căn bản bắt bụộc ở một số học sinh. Mỗi 
đại học cho học sinh biết trước nếu các em cần trước khi bắt đầu niên khóa học.   

CÁCH THỨC THÀNH CÔNG

6

Đơn Đại 
học
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Những môn “a-g” là 15 môn học mà học sinh trung học phải hoàn tất với kết quả mỹ mãn trong 
bốn năm để được nhận vào đại học.  Học sinh hoàn tất những môn yêu cầu này trong thời gian 
trong trung học từ lớp 9 đến lớp 12. 

MÔN HỌC
HỆ THỐNG 

CALIFORNIA 
STATE 

HỆ THỐNG 
UNIVERSITY OF 

CALIFORNIA

a.  KHOA HỌC XÃ HỘI/ LỊCH SỬ KHOA HỌC HOA KỲ
một năm lịch sử thế giới, phong tục và  địa lý; và một năm lịch sử 
hoa kỳ  và nữa năm công dân giáo dục hoặc  chính phủ  Hoa Kỳ.

2 năm 2 năm

b. VĂN CHƯƠNG/ANH VĂN
viết và đọc những sách truyện củ và mới.  Chỉ được một năm lớp 
ESL được dùng để hội đủ điều kiện.

4 năm 4 năm

c. TOÁN
(đại số l, hình học, đại số ll, giải tích, lượng giác, thống kê và các 
lớp toán cao cấp, nếu có).

3 năm
Nên học 4 năm

3 năm
Nên học 4 năm

d. KHOA HỌC 
 CSU:  một năm khoa học vật lý và   một năm sinh học.
 UC:  Biết những thường thức cho ba môn sau đây:  Sinh học, hoá 
học, hoá học vật lý.

2 năm 2 năm
Nên học 3 năm

e. SINH NGỮ
một ngôn ngữ khác không phải anh văn

2 năm 2 năm
Nên học 3 năm

f. NGHỆ THUẬT
Hội hoạ, vũ, kịch nghệ, âm nhạc

1 năm 1 năm

g. NHỮNG MÔN NHIỆM Ý CHO ĐẠI HỌC
Ngoài những môn trên, chọn những môn trong những phần sau 
đây: nghệ thuật, lịch sử, khoa học xã hội, và  Anh văn, toán, thí 
nghiệm khoa học, và ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh, học năm 
thứ ba trongngôn ngữ sử dụng cho “e” yêu cầu hoặc hai năm 
ngôn ngữ khác.

1 năm 1 năm

MÔN HỌC

BẮT BUỘC GHI DANH VÀO ĐẠI HỌC
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“Chỉ đào tạo nhân viên cho công việc hôm nay không đủ.  Chúng ta 
cần phải chuẩn bị cho nhân viên của ngày mai bằng cách tạo mọi 

điều kiện học tốt nhất cho từng trẻ em.”
President Barack Obama, 2014
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Quý vị không cần phải trả chi phí cho đại học–chúng ta có 

tiền chánh phủ, tiền vay và học bổng để giúp trả chi phí cho 

đại học. 

ĐIỀU 9
Những nguồn tài trợ từ chính phủ cho chi phí ở đại học.
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Tất cả học sinh có thể trả tiền cho đại học.  Chương trình tài trợ học vấn hỗ 
trợ cho học sinh chi trả tất cả các khỏang tiền cần.  Tiền tại trợ do tiểu bang 
và liên bang cung cấp cho những học sinh theo học cao đẳng và đại học và 
những trường công và tư khác.  

Khi chọn một trường đại học, hãy nhớ các  trường đại học trong tiểu bang 
California ưu tiên cho những sinh viên cư ngụ trong tiểu bang (là cư nhân ít 
nhất 1 năm).  Những học sinh muốn ghi danh ngòai tiểu bang hãy thảo luận 
với cố vấn về những chi phí và những điều ưu tiên cho học sinh không cư ngụ 
tại tiểu bang đó.  Chi phí cho đại học tùy thuộc vaqo trường mà con em quý 
vị chọn để học (cao đẳng, đại học CSU, đại học UC, và đại học tư hay trường 
kỹ thuật tư). 

Các em lớp 12 trung học cấp II phải hòan tất đơn tài trợ học vấn (FAFSA) để 
xem điều kiện xin tiền chánh phủ, học bổng, vay, và chương trình vừa làm 
vừa học.

Khuyến khích con xin học bổng.  Sinh viên dùng tiền học bổng để trang trải 
những chi phí cho việc học mà không phải trả lại. Điểm trung bình (GPA) càng 
cao và nhu cầu tài chánh càng lớn thì sinh viên sẽ xin được học bổng nhiều.  
Những tiền học bổng được phân phát qua các (chương trình thể thao, hội 
họa, v.v.) và những điều khác.  Thăm dò cố vấn hoặc trường đại học các em 
ghi danh để biết thêm tin tức. 

Tìm hiểu thêm những cách khác để chi trả cho đại học.  Thí dụ, để dành tiền 
cho đại học (bắt đầu sớm) hay vay tiền lợi tức thấp (học sinh/phụ huynh).  
Thăm dò với cố vấn của con em để biết thêm chi tiết.

1
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4
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CÁCH THỨC THÀNH CÔNG

Để tìm ra cách để trả tiền cho đại học có thể gây nhầm lẫn và khó khăn.  Ngay sau khi quý vị  biết 
những gì các trường cao đẳng hoặc đại học con mình muốn học bắt đầu ghi danh cho tiền học 
bổng, để dành kiệm tiền và tìm kiếm những cách khác như cho vay, và tài trợ đại học tư nhân.

CHI PHÍ CHO CAO ĐẲNG VÀ ĐẠI HỌC CÔNG CÓ THỂ ĐỰƠC

NHIỀU SỰ LỰA CHỌN 
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Tất cả học sinh xin tài trợ học vấn đều phải hòan tất đơn FAFSA trong năm lớp 12.  Học 
sinh và phụ huynh đều phải hòan tất giữ 1 tháng 1 đến 2 tháng 3.  Đơn điền trên mạng tại:  
www.fafsa.gov.

Tiền tài trợ cấp cho những học sinh nào muốn học nghề/chuyên môn, cao đẳng, đại hoc 
CSU, đại học UC hay trường tư.  Học sinh nên biết được em muốn học loại trường nào.  Trên 
đơn FAFSA yêu cầu các em cho biết tất cả các trường các em muốn học.  

Những điều kiện để xin bao gồm:
• Cho thấy sự cần trợ giúp về tài chánh
• Quốc tịch Hoa Kỳ/ thường trú nhân
• Tốt nghiệp trung học/bằng tương đương (GED)
• Được nhận vào trường đại học/chương trình cấp chứng chỉ 
• Số Thẻ An Xinh Xã Hội được cấp
• Nam sinh viên đăng ký Quân Dịch 
• Điểm học bình thường

Thường, đơn hỏi về lợi tức gia đình, điểm trong trung học, và kết quả bài thi.  Nhiều trường 
có những buổi hướng dẫn cách điền đơn cho học sinh và phụ huynh.  Hãy hỏi thăm cố vấn 
tại trường nếu như quý vị có thắc mắc.  Điều quan trọng là những chi tiết điền phải chính 
xác và hòan chỉnh.  Các em phải nộp đơn cho FAFSA mỗi năm.  

TÀI TRỢ VÀ TIẾN TRÌNH

LỌAI TÀI TRỢ TRẢ LẠI

Cho Không cần trả lại.  Tiền do liên bang (Pell Grant) hay tiểu bang  
California cấp cho (CalGrant).

Học bổng Không cần trả lại.  Tiền từ các hội đòan, tư nhân, quỹ, quyên góp, v.v.

Vay Cần trả lại.  Thường từ các ngân hàng.

Vừa làm 
vừa học

Làm bán thì gì trong khi học tại trường

BỐN LỌAI TIỀN TÀI TRỢ
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LỌAI 
TRƯỜNG

CHI PHÍ NĂM HỌC BẰNG CÁC LỌAI BẰNG

Cao Đẳng $1,380/năm
$46 1 tín chỉ*

2 năm Cao đẳng Lấy bằng Cao đẳng để 
chuyển tiếp lên trường 
đại học 4 năm;  hoặc để 
trở thành y tá, thư ký, phi 
công,   giáo viên vườn 
trẻ, thu ngân viên của 
ngân hàng, v.v.

Huấn Nghệ 
Kỹ Thuật

Bắt đầu 
$300/tín chỉ

2-3 năm Chuyên 
viên kỹ 
thuật

Chuyên viên thảo 
chương trình điện toán, 
thợ cắt tóc, thợ máy, thợ 
ống nước, v.v.

California 
State 
Universiy

$7,025/năm 4-5 năm Cử nhân   Kỹ sư, giáo viên, kiến 
trúc sư,  quản   trị viên, 
nhân viên kế toán, v.v.

University 
of 
California

$13,200/năm 4-5 năm Cử nhân Kỹ sư, giáo viên, kiến trúc 
sư, quản trị viên, nhân 
viên kế toán, v.v.

Tư $15,000 
$50,000/năm

4-5 năm Cử nhân Kỹ sư, giáo viên, kiến 
trúc, quản trị viên, nhân 
viên kế toán, v.v.

VÀO CÁC TRANG MẠNG SAU ĐÂY ĐỂ TÌM HIỂU THÊM CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC 
• Cao đẳng - www.cccco.edu (California Community Colleges Chancellor’sO¤ce)
• Huấn nghệ kỹ thuật - www.rwm.org
• Đại học California State University - www.calstate.edu
• Đại học University of California - www.universityofcalifornia.edu
• Đại học tư - www.aiccu.edu (Từ Hiệp hội các trường Đại học và                                                                                                                       
 Cao đẳng độc lập California)

Đơn FAFSA có tại www.fafsa.gov.  Quý vị cũng có thể tìm hiểu thêm trên mạng (có 
miễn phí tại các thư viện) tại các trang mạng sau đây:

www.ecmc.org www.studentaid.ed.gov www.californiacolleges.org
www.�naid.org www.fastweb.org    www.icana�ordcollege.org
www.collegeboard.org     www.csumentor.edu

Xin lưu ý:  Tất cả học sinh hội đủ điều kiện theo học tại trường cao đẳng của tiểu bang 
California có thể ghi danh cho Chương Trình Miễn Học Phí của Hội Đồng Giáo Dục (BOG) 
Nếu được chấp thuận, lệ phí học sẽ được miễn mà không cần trả lại.  Hãy xem trang 
mạng này để biết thêm chi tiết:  http://home.cccapply.org/money/bog-fee-waiver

CHI PHÍ CHO VIỆC HỌC LÊN 

*Ghi chú:  Đây chỉ là dự đoán chi phí của các trường quý vị nên 
xác nhận lại với trường học con em quý vị ghi danh.
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AB540 (DỰ LUẬT 540)
UC, CSU, và cao đẳng có thể nhận học sinh không có giấy tờ trả chi phí như cư 
dân nếu:

• Học trường trung học trong tiểu bang California trong 3 năm,
• Tốt nghiệp trung học tiểu bang California hay bằng tương đương (GED)
• Ký giấy xác nhận với trường công và đại học là sẽ nộp đơn xin làm thường trú 

nhân một khi các em hội đủ điều kịên.

DỰ LUẬT CALIFORNIA DREAM CỦA  2011 
là kết quả của hai dự luật, AB130 và AB131. Hai dự luật chung lại cho phép học sinh 
AB540 ghi danh học và nhận tài trợ.

AB130 (DỰ LUẬT 130)
Học sinh AB540 cóo thể ghi danh cho tiền học bổng tư do trường công cấp.  Hãy tìm đơn 
trên mạng để điền đơn và thời hạn nộp đơn.  Liên lạc với văn phòng học bổng tại trường. 

AB131 (DỰ LUẬT 131)
Học sinh AB131 có thể ghi danh và nhận tiền tài trợ bao gồm tiền tài trợ tiểu bang (Cal 
Grant) và tiền tài trợ tại trường. Đơn Dream Act có thể tìm thấy trên mạng cho tiền học 
bổng tư, hổng bổng của trường, tiền học bổng Board of Governor’s (BOG), tài trợ tiểu 
bang và những đơn tài trợ khác của tiểu bang tại  www.caldreamact.org.

TÀI LIỆU CHO

HỌC SINH KHÔNG GIẤY TỜ
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TRÌ HOẢN TRỤC XUẤT CHO CÁC EM (DACA)
Dự luật Trì Hoản Trục Xuất cho những trẻ em bị trục xuất hay có vấn đề thẻ sanh và 
chỉ dành cho việc đi làm trong vòng 2 năm.  Các em có thể xin tại DACA nếu:   

• Các em ít nhất 15 tuổi và đã dến H.K trước sinh nhật 16 tuổi.
• Các em đã tiếp tục sống ở H.K từ ngày 15 tháng 6, 2007 cho đến bây giờ.
• Các em dưới 31 tuổi vào ngày 15 tháng 6, 2012.
• Các em nhập vào mà không kiểm soát trước ngày 15 tháng 6, 2012, hay tình trạng 

cư trú hợp pháp đã dứt vào ngày 15 tháng 6, 2012.
• Các em hiện đang theo học, đã tốt nghiệp hay chứng chỉ hòan tất của trung học, 

hay có bằng tương đương (GED), hay là lính giãi ngủ của Tuần Duyên Hoa Kỳ hay 
Trong Quân Đội.  

• Chưa bao giờ phạm luật, bị tội nhẹ, hay bị 3 tội nhẹ hay nhiều hơn, và không phải 
trong thành phần nguy hiểm. 

AB2000 (DỰ LUẬT 2000)
AB2000 cho họoc sinh có trả chi phí đại học sinh không giấy tờ mà hội đủ điều kiện 
cho chi phí cho cư dân tại đại học công.   Luật này giúp giải quyết vấn đề học sinh 
tham gia vào một chương trình học mà chương trình học ngắn hơn ba năm và có thể 
hội đủ điều kiện trả chi phí đại học như cư dân.  Không có luật AB 2000, những học 
sinh không có giấy tờ phải trả tiền học phí như cư dân ngòai tiểu bang.  

TRANG MẠNG VÀ TÀI LIỆU VỀ HỌC BỔNG

www.maldef.org   www.ab540.com
www.cadreamnetwork.org  www.heef.org
www.hsf.net    www.latinocollegedollars.org
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Bắt đầu từ nhỏ hãy dạy con biết đặt mục tiêu cho mình và đi đạt 
mục tiêu đó.  Tạo kế hoạch hỗ trợ cho con đạt đến khả năng của 
mình.  Bắt đầu sớm, tích cực tham gia vào việc học của con để 
giúp con đạt đến mục tiêu.

ĐIỀU 10
Dạy con biết sáng tạo, biết cách giao tiếp, 
và nhìn mọi thử thách như là một cơ hội để học.
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Thường xuyên chuyện trò với con.  Hãy lắng nghe những ý kiến, thắc mắc và sự 
lo ngại của con.

Hãy bàn thảo về những ước muốn của con trong tương lai.  Hãy mơ cho cao và 
hỏi xem mình có khả năng gì.  Hình dung một tương lai rạng rỡ là bước đầu để 
đi đến tương lai đó.

Hãy bàn thẳng với con về những trở ngại (thực tế hay dự liệu) và nói cho em biết 
rằng mọi trở ngại đều có thể vượt qua được nếu em quyết chí học cho giỏi.  Các 
trở ngại có thể là ngôn ngữ, về rắc rối ở trường hay trong cộng đồng và hoàn 
cảnh xã hội (thí dụ như thiếu nữ tuổi vị thành niên mang thai, hay gia đình có 
lợi tức thấp).

Nếu quý vị hay con em đang gặp quá nhiều trở ngại mà không đảm đang nổi, 
hãy nhờ nhà trường, nhà thờ hay những cơ quan trong cộng đồng giúp đỡ. 
Nhiều hội đoàn và người tốt trong cộng đồng sẵn lòng giúp đỡ.

Xin đừng bỏ cuộc.  Hãy thúc đẩy con càng nhiều càng tốt.  Nếu cần, hãy tìm 
những người đáng tin cậy để xin họ giúp quý vị một tay. 

1
2

3

4

5

Hy vọng là nguồn gốc của năng lực và là động cơ thúc đẩy chúng ta làm việc. Không 
có hy vọng, chúng ta khó mà hoàn tất được điều gì.  Tiếc thay, gian khổ làm hy vọng 
tiêu tan.  Vì vậy, phụ huynh cần chuẩn bị tinh thần trước nghịch cảnh và hy vọng rằng 
mọi việc sẽ tốt đẹp.

Đừng quên những thử thách và những lúc gian nan mà quý vị và gia đình đã từng 
trải để lo cho con có một tương lai tươi sáng hơn.  Hãy cùng hình dung những gì con 
muốn thành.

CÁCH THỨC THÀNH CÔNG

SỨC MẠNH CỦA HY VỌNG
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CHÚC MỪNG QUÝ VỊ
Đã hoàn tất chương trình 10 Điều 
Tâm Niệm Giáo Dục!

Quý vị đã cùng mấy ngàn người phụ huynh đã nhận được tin tức quý báu này 
và sẵn sàng trợ giúp con em của mình đạt thành tích trên con đường học vấn.  
Chúng tôi rất mong quý vị chia sẻ những điều quý vị đã biết với bạn bè, gia đình 
và lối xóm.  Hãy giúp chúng tôi chia sẻ cho những phụ huynh khác làm sao để 
giúp học sinh đạt đến mục tiêu của mình trong con đường học vấn.  

Với những thông tin này, xin quý vị sẵn sàng thực hiện những việc sau đây: 
• Bắt đầu và duy trì sự tham gia của phụ huynh. Những lời nhắn nhủ trong 

cẩm nang này là bước đầu của cuộc hành trình đầy tưởng thưởng nhằm 
đem lại lợi ích cho con em, gia đình và cộng đồng.

• Hướng đến tương lai, đặt ra những mục tiêu ngắn hạn và dài hạn. Theo 
đuổi những mục tiêu này bằng sự hỗ trợ, cố gắng và quyết tâm.

• Trở thành người dìu dắt đầy tâm huyết cho con em về mặt giáo dục.
• Tìm hiểu cặn kẽ hệ thống giáo dục.

Có công mài sắt có ngày nên kim!

Đơn Đại 
học

trường học Lớp cao cấp(AP)/

Lớp danh dự
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Thành thật cám ơn quý vị đã dành thời giờ đầu tư trong việc học của con em.  Chúng 
tôi rất ngưỡng mộ sự cống hiến của quý vị để giúp con em đạt thành mục tiêu trong 
việc học!  Chúng tôi rất tin tưởng quý vị đã hiểu được hệ thống giáo dục và sẵn sàng 
hỗ trợ cho con em.  Bây giờ hãy mang những thông tin này mà chia sẻ với những phụ 
huynh khác! 

Hãy cùng chúng tôi cám ơn những người đã bỏ rất nhiều, rất nhiều thời giờ vào để hỗ 
trợ phụ huynh và con em của họ.  Bao gồm những hiệu trưởng, giáo viên, nhân viên 
nhà trường, nhưng doanh nghiệp, những thiện nguyện viên trong cộng đồng, và nhân 
viên của nhưng trung tâm bất vụ lợi.  Việc này sẽ không thể hoàn thành nếu như không 
có họ!  

Để biết thêm chi tiết về Latino Educational Initiative Attainment và tài liệu miễn phí 
hãy vào www.ocbc.org/lea.cfm.

LỜI CẢM TẠ
Nhóm The Latino Educational Attainment Initiative chân thành cảm ơn những vị sau 
đây đã trình bày và biên soạn tài liệu này:   

Joe Ames, Ames and Associates 
Juan Carlos Araque, Ph.D., University of Southern California 
Alicia Berhow, Orange County Business Council
Beth Borkowski, Saddleback Uni¥ed School District
Linh Bui, M.A., Garden Grove Uni¥ed School District
Heather Huntley Cova, Ph.D., Fieldstone Foundation
Pam Keller, Fullerton School District 
Tamika Lang, Boeing
Delaine Moore, Orange County Business Council
Richard Porras, AT&T 
Teri Rocco, M.A., Garden Grove Uni¥ed School District 
Cathy Wietstock, Ed.D., California State University, Fullerton 

Chân thành cám ơn Nhóm điều hành LEA và những người khác đã hỗ trợ trong suốt những 
năm qua để soạn thảo quyển cẩm nang này.   

LỜI CẢM TẠ SAU CÙNG
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“Chương trình 10 Điều Tâm Niệm Giáo Dục đã mở rất nhiều lối cho tôi.  
Điều căn bản là biết đươc những luật về hệ thống học đường tạo nền 

tảng cho tương lai của con.  Trước khi tôi học chương trình này, tôi không 
biết những điều kiện con tôi phải có để hòan tất vịêc học.  

Mỗi một năm học là một bước tiến tới đại học.  Có những sự lựa chọn, 
như học bổng, và tài trợ, đều quan trọng trong việc tiếp tục học lên đại 
học.  Chương trình này rất quan trọng đối với tôi, là mẹ để hướng dẫn 

con tôi,  Nếu tôi không rõ thì làm sao tôi chỉ dẫn con tôi?’’ 

Chia sẻ của Phụ huynh LEA 2006

L E A

Latino Educational 
A t t a i n m e n t

L E AL E A

Latino Educational Latino Educational 
A t t a i n m e n t

Educate | Unify | Empower




