
1THÔNG TIN VỀ ĐẠI HỌC/CAO 
  ĐẲNG NGHỀ NGHIỆP: CÁC LỢI ÍCH CỦA  

      VIỆC HỌC ĐẠI HỌC
Một tấm bằng đại học/cao đẳng sẽ giúp bạn tìm được những 
công việc có thu nhập cao hơn và được nhận vào làm 
việc nhanh hơn.  Việc nhận được bằng cấp hoặc chứng chỉ  

đại học/cao đẳng có thể là điều tốt nhất mà bạn có thể làm cho tương  

lai của bạn. 

TẠI SAO TÔI NÊN HỌC 
ĐẠI HỌC/CAO ĐẲNG?

Tiểu bang Washington có nền kinh tế phát triển 
nhanh thứ 7 ở Hoa Kỳ. Sẽ có 740,000 vị trí tuyển dụng 
việc làm tại tiểu bang này trong vòng 5 năm tới (Tập 

đoàn Tư vấn Boston & Hội nghị Bàn tròn Washington, 2016).

Đến năm 2020, 70% trong số TẤT CẢ các công việc 
tại Washington sẽ đòi hỏi ít nhất trình độ học vấn đại 
học/cao đẳng (Carnevale, Smith & Strohl, 2015).

Từ năm 2010 đến năm 2016, 99% công việc mới do 
những người có trình độ học vấn trên trung học phổ 
thông đảm nhận (Carnevale, Jayasundera, & Gulish, 2016).

Những chuyên gia trẻ tuổi có bằng trung học phổ 
thông có tỷ lệ thất nghiệp cao gấp 3 lần so với các 
chuyên gia trẻ tuổi có một bằng Cử nhân 
(Taylor, Fry & Oates, 2014).

CÓ MỘT CÔNG VIỆC 
TỐT HƠN MỘT CÁCH 
NHANH CHÓNG HƠN

ĐIỀU CẦN 
BIẾT:
Những điều bạn học ở đại học/cao đẳng có vai trò quan trọng. 
Một số bằng cấp đang có nhu cầu cao hơn và dẫn đến các nghề nghiệp có mức lương cao 
hơn. Hiện nay, các bằng về khoa học, công nghệ, kỹ sư, toán học (STEM), sức khoẻ và kinh 
doanh có mức lương khởi điểm cao nhất.

KIẾM ĐƯỢC NHIỀU    
TIỀN HƠN

THU NHẬP 
TRUNG BÌNH 
THEO TRÌNH 
ĐỘ HỌC VẤN

VÀ
 

THÁNG 10: LỚP 9 và 10

Ít hơn 
Trung học:
$26,780

Tốt nghiệp trung học phổ thông:
$37,336

Có bằng đại học/cao đẳng hoặc bằng cao đẳng:

$41,548

Bằng Cử nhân:

$61,828

Bằng cấp cao (bằng thạc sĩ và tiến sĩ):

$75,452

(Cục Thống kê Lao động, 2017)

Khoảng cách về thu nhập rất lớn giữa những chuyên 
gia được đào tạo bậc đại học/cao đẳng và những chuyên gia trẻ có 
trình độ học vấn thấp hơn đang tăng lên (Taylor, Fry & Oates, 2014).

Những người trẻ tuổi có bằng cao đẳng có thu nhập trung 
bình nhiều hơn $5,000 mỗi năm so với những người có bằng tốt 
nghiệp trung học phổ thông (Kena và cộng sự, 2016).

91% “các công việc nghề nghiệp” tại Tiểu bang Washington (các 
công việc đòi hỏi những kỹ năng cao hơn và trả từ $60,000 đến 
$100,000 mỗi năm) sẽ được những người lao động có một hoặc 
một phần bằng đại học/cao đẳng đảm nhận (Tập đoàn Tư vấn Boston 
& Hội nghị Bàn tròn Washington, 2016).


