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Mọi học sinh đều sẵn sàng để
học nghề, học đại học, và cho
cuộc sống

Dự Định Vào Đại Học?
Smarter Balanced và những chọn lựa lớp học ở lớp 12 của bạn có thể giúp ích
Các nhà lãnh đạo trường đại học ở tám tiểu bang tin rằng những học sinh nào đạt được điểm cao trong kỳ thi Smarter
Balanced và học những lớp khó khi ở trung học sẽ dễ dàng thành công khi vào đại học. Hơn 220 trường đại học, viện đại
học, và trường đại học cộng đồng và đại học kỹ thuật ở những tiểu bang này đều đồng ý cho phép những học sinh đạt điểm
3 hoặc 4 trong kỳ thi Smarter Balanced được ghi danh thẳng vào các lớp trình độ căn bản có tín chỉ đại học sau khi các em
được nhận vào trường đại học.
LƯU Ý: Tất cả các viện giáo dục công lập bậc cao của Washington chấp nhận điểm Smarter Balanced như là một chỉ số của sự sẵn
sàng để vào đại học.

Tôi có thể sử dụng điểm Smarter
Balanced của mình như thế nào?

Nếu tôi không đạt được mức điểm
3 hoặc 4 thì sao?

•

Dùng điểm để giúp bạn chọn những lớp Anh Văn và
toán trong năm lớp 12 để chuẩn bị cho bạn bước vào
đời sống sau khi tốt nghiệp trung học.

•

Nộp đơn và đáp ứng những đòi hỏi tuyển sinh của
trường đại học hoặc viện đại học mà bạn chọn. Nếu
bạn được nhận, và trường học nào đã đồng ý nhận
điểm thi Smarter Balanced, ở mức điểm 3 hoặc 4 sẽ
cho phép bạn được miễn thi vào đại học và những
lớp học phụ tốn kém. Bạn có thể vào học thẳng các
lớp trình độ căn bản có tín chỉ nếu bạn ghi danh vào
năm tốt nghiệp trung học.

Bạn không cần phải đạt được mức điểm 3 hoặc 4 để được
tốt nghiệp trung học hay vào đại học. Nhưng điểm thấp
có thể cho thấy khả năng và những kiến thức nào đó của
bạn cần phải cố gắng trước khi học xong trung học.

Liên lạc với từng trường đại học hoặc viện đại học để
tìm hiểu về cách nhận điểm của họ.

Tìm
hiểu
thêm!

Smarter Balanced

Tìm
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Thi Xếp Lớp Trình Độ Đại Học

www.k12.wa.us/smarter

bit.ly/SB-HigherEd
www.wsac.wa.gov/college-readiness
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Hãy cùng với giáo viên và người cố vấn của bạn xác định
những chỗ thiếu sót và hoạch định việc trau giồi khả
năng của bạn trước khi vào đại học.
Những lớp học “Cầu Nối vào Đại Học (Bridge-to-College)”
là những lớp Anh Văn và toán của lớp 12 được đặt ra cho
học sinh có mức điểm 2 trong kỳ thi Smarter Balanced
trung học.
Học sinh có điểm “B” trở lên trong các lớp Cầu Nối sẽ được
học những lớp trình độ căn bản có tín chỉ ở trường đại
học cộng đồng và đại học kỹ thuật.

Tìm
hiểu
thêm!

Tìm
hiểu
thêm!

Chuẩn Bị. Sẵn Sàng.
Tốt Nghiệp.
www.readysetgrad.org

Những Lớp Cầu Nối vào Đại
Học (Bridge-to-College)
bit.ly/BridgeToCollege
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CÁC NGUỒN
TRỢ GIÚP

Bạn đang đi trên con đường hướng
đến đại học và sẵn sàng để đi làm!

BẠN THẬT XUẤT SẮC!
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Luôn luôn chú tâm!
Hãy gặp người cố vấn của
bạn và bạn chắc chắn luôn
chú tâm vào những lãnh vực
cần cải thiện.

2

1
3

Hãy hoạch định
một thời khóa biểu
khó vừa phải để
bạn có thể thực
hiện được.

www.readywa.org

Những Đòi Hỏi Về Tốt Nghiệp:

www.sbe.wa.gov/graduation.php

4
Bạn đang đi đúng hướng để
bước vào đại học và đi làm
khi lên lớp 12.

Tiếp tục cố gắng!
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SBA

Chuẩn Bị. Sẵn Sàng. Tốt Nghiệp. website hoạch định vào đại học:

www.readysetgrad.org
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chú tâm, quyết tâm và cần sự giúp đỡ thêm để
đạt được.

Bạn CÓ THỂ vào đại học, nhưng cần phải

Bạn có thể làm được!

Dự định trước!
Tìm hiểu xem có những lớp nào khó
mà bạn có thể học cũng như những
lớp nào có tín chỉ đại học.

Đến gặp
HS+BP

Hãy thường xuyên đến gặp
giáo viên, phụ huynh, và
người cố vấn của bạn để chắc
chắn bạn đang theo đúng
kế hoạch.

Thường xuyên
cho phụ huynh/
giám hộ của bạn
biết mọi chuyện.
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THI SMARTER
BALANCED

Hệ thống thi Smarter Balanced, phù hợp với Tiêu Chuẩn của Tiểu
Bang Về Môn Học Phổ Thông, có một cách thức để đánh giá sự tiến
bộ của học sinh dựa trên những tiêu chuẩn đó trong cả năm học và
thực hiện những điều chỉnh và can thiệp nếu cần để giúp bảo đảm
cho học sinh phát triển đúng hướng để được thành công. Kỳ thi này
áp dụng cho lớp 3 đến lớp 8 và lớp 11.

SBA

Cố gắng
hết sức!
Hãy học
những khóa
khó hơn.
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Tìm sự giúp đỡ!
Hãy gặp giáo viên, cố
vấn và/hoặc phụ huynh
của bạn để được giúp
thêm.

Giúp cho học sinh hướng đến sự thành công sau trung học là
điều mà Tiêu Chuẩn của Tiểu Bang Về Môn Học Phổ Thông
mong muốn. Những tiêu chuẩn này đặt ra sự quy định rõ
ràng, thống nhất về những điều mà tất cả mọi học sinh đều
phải biết và có thể làm được trong môn toán và Văn Học
nghệ thuật từ mẫu giáo đến lớp 12.

Sau khi có điểm SBA môn Anh Văn và
toán, hãy cùng với phụ huynh/giám hộ
của bạn, người cố vấn và giáo viên soạn
ra một Kế Hoạch Học Trung Học & Đại
Học nhằm giúp đặt ra mục tiêu cho
những năm trung học của bạn.

Washington Sẵn Sàng:

Có nhiều chọn lựa sau khi học xong trung học,
nhưng bạn phải siêng năng và cần thêm sự giúp
đỡ để đạt được mục đích đó.

BẠN HIỂU CHỨ!

SBA

Điểm Thi Smarter Balanced của bạn sẽ thuộc vào một
trong bốn mức điểm. Bạn sẽ nhận được điểm SBA cho môn
toán và một điểm SBA riêng cho môn Anh Văn. Cho dù
điểm của bạn là 1-2, hay 3-4, bạn vẫn có một con đường
dẫn đến thành công.

Hiện nay, chỉ có 89 phần trăm người trưởng thành ở Washington
là có bằng tốt nghiệp trung học hoặc bằng cấp tương đương, và
trong số này chỉ có dưới 50 phần trăm người trưởng thành là có
bằng đại học. Đến năm 2023, Tiểu Bang Washington đặt ra mục
tiêu là tất cả những người trưởng thành trong tiểu bang đều
phải có bằng tốt nghiệp trung học và ít nhất 70 phần trăm số
người trưởng thành đều có bằng đại học.

Chúc mừng bạn!

Tiết kiệm tiền!
Lấy tín chỉ đại học và tiết kiệm tiền học phí
bằng cách học chương trình Running Start,
Advanced Placement, hoặc chọn những lớp có
tín chỉ kép.

Bạn đã tốt nghiệp trung học với
những khả năng để được thành
công trên bất cứ con đường
nào mà bạn chọn!

TỐT NGHIỆP

Những khóa học chuyển tiếp
Dành cho những học sinh lớp mười
hai cần giúp đỡ thêm để chuẩn bị vào
học và được thành công ở trường đại
học, các nhóm giáo viên và giảng viên
đại học đang hoạch định và đưa ra
những khóa học chuyển tiếp.

Quân Đội

Kỹ Thuật Chuyên
Nghiệp Chương Trình

Trường Đại Học hoặc
Viện Đại Học

Tập Sự

Ngân quỹ dành cho công việc này được cung cấp như là một phần của cơ hội tài trợ để
Cải Thiện Việc Học Của Học Sinh (Improving Student Learning at Scale):
www.wsac.wa.gov/isls-group

Đến gặp
HS+BP
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KẾ HOẠCH HỌC TRUNG
HỌC VÀ ĐẠI HỌC

Kế Hoạch Học Trung Học & Đại Học giúp phụ huynh/giám hộ, giáo viên và
học sinh hợp tác với nhau chặt chẽ hơn để hoạch định đường hướng riêng
cho mỗi học sinh hướng đến trường đại học và chuẩn bị sẵn sàng để đi
làm. Kế hoạch này đặt ra những mục tiêu về giáo dục và nghề nghiệp, và
những khóa học, bài thi, và kinh nghiệm trong cộng đồng hoặc liên quan
đến công việc cần thiết để giúp học sinh đạt được những mục tiêu đó. Hãy
xem lại kế hoạch này cùng với gia đình, giáo viên và có vấn viên hướng dẫn
trong thời gian học trung học để chắc chắn bạn đang đi đúng hướng hầu
đạt được mục tiêu của mình.

HS
+BP

DÙNG ĐIỂM SMARTER BALANCED ĐỂ HOẠCH ĐỊNH HÀNH TRÌNH CỦA BẠN

Muốn xem phim video giải thích về hình này và cách học sinh có thể sử dụng điểm Smarter Balanced và Kế Hoạch Học Trung Học & Đại Học thế nào để hoạch
định hành trình hướng đến thành công sau bậc trung học, hãy vào youtu.be/a-ynZFX0m9o.

