
CÔNG VIỆC MƠ ƯỚC  
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CẦU TRÌNH  
ĐỘ GIÁO  
DỤC NÀO?

CÁC CHUYÊN NGÀNH 
NGHỆ THUẬT TỰ DO

CÁC CHUYÊN NGÀNH HOẶC 
CHỨNG CHỈ THEO  
ĐỊNH HƯỚNG  
NGHỀ NGHIỆP
tập trung phát triển các kỹ năng và kiến thức 
chuyên biệt cho các nghề nghiệp cụ thể
Sinh học biển

Nghệ thuật ẩm thực

Nghiên cứu trợ lý luật sư

Kỹ sư

Vệ sinh răng miệng

Mỹ phẩm

Các cá nhân có bằng đại học/cao đẳng kiếm được nhiều hơn 1 triệu 
đô la trong suốt cuộc đời của họ so với những người chỉ có bằng tốt nghiệp 

trung học phổ thông. (Học viện Khan, 2014).

BẠN VẪN CHƯA BIẾT BẠN 
MUỐN LÀM GÌ?
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Suy nghĩ về những sở thích của bạn. 

Liệt kê các ý tưởng công việc và sở thích rồi sau đó nghiên cứu xem những điều đó    

 có thể kết nối tới một công việc như thế nào.

Hãy truy cập careerbridge.wa.gov để tìm hiểu các nghề nghiệp.

Xác định làm thế nào để đủ điều kiện cho các công việc khác nhau.

Tìm hiểu các yêu cầu của công việc (các kỹ năng,  

 lớp học, bằng cấp hoặc chương trình đào tạo cụ thể, v.v).

Nói chuyện với một nhân viên tư vấn hướng nghiệp, tư vấn  

 viên hoặc thành viên trong gia đình.

Lấy kinh nghiệm.

Tình nguyện, nhận được một vị trí thực tập hoặc 

quan sát công việc.

Nghiên cứu các trường đại học/cao đẳng khác nhau để tìm ra 
những trường đại học/cao đẳng nào có chương trình, chuyên 
ngành và/hoặc văn bằng chứng chỉ mà bạn cần cho nghề 
nghiệp của bạn. Những điều bạn chọn sẽ ảnh hưởng đến số 
tiền bạn kiếm được.

HÃY NGHIÊN CỨU:*

KẾT NỐI ĐẠI HỌC  
& NGHỀ NGHIỆP

Bạn có thể chọn từ hàng 

trăm chuyên ngành và 

chứng chỉ. Thông thường, 

hầu hết đều chia thành hai 

loại: nghệ thuật tự do hoặc  

được định hướng nghề 
nghiệp. 
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bao gồm văn học, triết học, lịch sử và ngôn ngữ. Những chuyên 

ngành này rộng hơn và có thể liên quan đến nhiều công việc 

khác nhau mà không đòi hỏi kiến thức cụ thể hoặc kiến   

thức kỹ thuật. 

Tiếng Anh–biên tập viên, nhân viên điều hành tiếp thị, nhà văn

Ngoại ngữ–nhân viên dịch vụ nước ngoài, biên dịch viên,  

giáo viên

Khoa học chính trị–nhà tổ chức cộng đồng hoặc nhà hoạt động, 

luật sư, chuyên gia phân tích chính sách

Tâm lý học–nhà nghiên cứu thị trường, nhân viên xã hội,   

nhà tư vấn sức khoẻ tâm thần


