
TÔI NÊN HỌC 
ĐẠI HỌC/
CAO ĐẲNG Ở 
ĐÂU? 

Thuật ngữ đại học/cao đẳng bao gồm các trường kỹ thuật, cao đẳng cộng đồng 2 năm, 

trường dạy nghề hoặc các trường thương mại và các trường cao đẳng 4 năm  
hoặc các trường đại học/cao đẳng. Không có một loại trường đại học/cao đẳng nào là  
hoàn hảo cho tất cả mọi người, vì vậy điều quan trọng là phải tìm hiểu các lựa chọn  
của bạn.

Trường Cao đẳng Dân lập  
2 năm/Trường Dạy nghề/
Trường  Thương mại

Trường Dân lập 2 năm, dạy nghề hoặc 

trường thương mại đều cung cấp sự 

giáo dục cho một nghề nghiệp cụ thể. 

Học sinh tốt nghiệp từ các trường này 

có thể trở thành đầu bếp, chuyên viên 

trị liệu xoa bóp, hoặc trợ lý luật sư.

Trường Cao đẳng/Đại học  
Công lập và Dân lập 4 năm 

Các trường này cung cấp các văn bằng cử nhân, thường được hoàn thành trong 4 năm học toàn thời gian. Các trường 

dân lập thường tính học phí cao hơn nhưng có thể cung cấp nhiều học bổng để sinh viên có thể theo học. 

Sinh viên tốt nghiệp từ các trường này có thể trở thành một kỹ sư người máy, chuyên gia phân tích kinh doanh, hoặc 

chuyên gia dinh dưỡng. 

Các Trường Cao đẳng 
Cộng đồng và  
Trường Nghề

Các Trường Đại học 
Công lập 4 năm

Các Trường Đại học 
Dân lập 4 năm 

Mức độ tuyển chọn
Tất cả đều yêu cầu một hồ sơ. Các trường đại học/cao 
đẳng có sự tuyển chọn ở mức trung bình và cao thường yêu 
cầu các ứng viên phải nộp bài tiểu luận, điểm số, điểm thi 
và các thành phần khác. 

Mức độ tuyển chọn 
thấp nhất

Mức độ tuyển chọn 
trung bình đến cao

Mức độ tuyển chọn 
trung bình đến cao

Quy mô Trường Đại học 
số lượng sinh viên đại học/cao đẳng 5,000-30,000 Trên 10,000 Ít hơn 5,000

Học phí
Học phí mỗi năm đối với việc ghi danh toàn 
thời gian (đối với cư dân địa phương)

Thấp
(khoảng $4,000)

Trung bình
($7,000 - $11,000)

Cao
(trên $30,000)

Bằng Đại học được Cấp Chứng chỉ và bằng 
cao đẳng (AA, AAS)

Bằng Cử nhân
(BA hoặc BS)

Bằng Cử nhân
(BA hoặc BS)

CÁC 
LOẠI TRƯỜNG    

          ĐẠI HỌC/CAO ĐẲNG
Các Trường Cao đẳng Cộng đồng và Trường  
Nghề (CTCs)

Các trường này cung cấp bằng cao đẳng và chứng 
chỉ, bao gồm các ngành nghề cụ thể. Tiểu bang 

Washington có 34 Trường Cao đẳng Cộng đồng và Trường  

Nghề (CTCs). Học sinh tốt nghiệp từ CTCs có thể tham gia vào 

nhiều nghề nghiệp, ví dụ như điều dưỡng, sửa chữa ô tô và an 

ninh mạng. 

Tìm hiểu thêm về các chương trình mà các trường đó cung  

cấp tại địa chỉ checkoutacollege.com

Biểu đồ này cho thấy các đặc điểm chung đối với từng 
loại trường đại học/cao đẳng ở tiểu bang Washington.

Bây giờ, một số Trường Cao đẳng Cộng  

đồng và Trường Nghề cấp 

bằng cử nhân.

40% sinh viên tốt nghiệp 4 năm tại  Washington đã  

bắt đầu từ một trường đại học/cao đẳng cộng đồng.

Hãy chắc chắn là bạn xem lại chứng nhận và tỷ lệ tìm được việc làm 

của BẤT CỨ trường nào.

THÁNG 10: LỚP 11
THÁNG 11: LỚP 9 và 10

*

1THÔNG TIN VỀ ĐẠI HỌC/CAO  
  ĐẲNG NGHỀ NGHIỆP:VÀ

 


