
Trong khi học nghề, bạn có thể  kiếm tiền trong 
khi đang đi học  thông qua sự kết hợp của 

việc thực hành, đào tạo tại chỗ làm việc 
(OJT) và các lớp học học thuật có liên quan. Việc 

học nghề có tính cạnh tranh và khắt khe, và thông 

thường đòi hỏi nhiều hơn các khóa thực 
tập.

làm việc + giáo dục  nghề nghiệp

HỌC NGHỀ 

Học nghề được cung cấp bởi các nhà tuyển dụng (ví dụ như Boeing), tổ chức công 
đoàn (ví dụ như thợ điện hoặc thợ lợp mái nhà) và các chương trình độc lập. Các chương 
trình thường kéo dài từ 2-5 năm và là một cách hay để bắt đầu một nghề nghiệp 

trong một lĩnh vực được trả lương cao. Chương trình học nghề cấp các chứng chỉ, giấy phép 

và/hoặc các bằng cao đẳng.CÔNG VIỆC 
NÀO TÔI CÓ THỂ 
NHẬN ĐƯỢC 
VỚI TƯ CÁCH 
LÀ MỘT NGƯỜI 
HỌC NGHỀ?
Học nghề có sẵn trong nhiều ngành công nghiệp, như 
không gian vũ trụ, sản xuất tiên tiến, xây 
dựng, năng lượng và công nghệ hàng hải.
Ví dụ về các nghề nghiệp bao gồm:

Thợ cơ khí máy bay

Thợ cơ khí ô tô

Thợ nề

Thợ mộc

Thợ nề xi măng

TÔI SẼ ĐƯỢC 
TRẢ BAO 
NHIÊU TIỀN?

Người học nghề kiếm được tiền 
trong chương trình; mức lương tăng 

theo tay nghề. Sau khi tốt nghiệp, họ trở 

thành những công nhân “có tay nghề cao”. 

Bắt đầu học nghề – tối thiểu $18/giờ + 

các phúc lợi (ví dụ: y tế, nha  

khoa và nhãn khoa)

• Ví dụ, những người học việc của Seattle City Light kiếm được ít nhất $30/giờ khi  

bắt đầu.

Công nhân có tay nghề cao (tốt nghiệp trường học nghề) – tối thiểu $30/giờ + các 

phúc lợi (ví dụ: y tế, nha khoa, nhãn khoa và nghỉ hưu)

• Ví dụ, thợ ống nước và thợ lắp ống nước của Quận King (King County) kiếm được 

khoảng $77/giờ trong khi thợ nề xi măng của Yakima kiếm được $40/giờ.

TÔI TRỞ THÀNH 
NGƯỜI HỌC VIỆC 
BẰNG CÁCH 
NÀO?
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Hãy chắc chắn rằng bạn đáp ứng các yêu cầu.  
Nói chung, các yêu cầu này bao gồm:

• Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông

• Khả năng cụ thể (có thể yêu cầu toán học)

• Bằng lái xe hợp lệ và khả năng vận chuyển đáng tin cậy

Tìm một chương trình và nộp hồ sơ.

• Mỗi chương trình đều có các thủ tục riêng đối với việc nộp hồ sơ.

• Để tìm hiểu thêm về quy trình đó, hãy nói chuyện với nhân viên tư vấn trung 

học phổ thông của bạn hoặc truy cập địa chỉ apprenticeship.lni.wa.gov.

Thông tin được lấy từ: Sở Lao động và Công nghiệp Tiểu bang  
Washington. (2012). Hướng dẫn cho Phụ huynh về Học nghề.
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Thợ điện

Lính cứu hỏa

Thợ sửa ống nước

Tài xế xe tải

Thợ hàn 

MỌI THÔNG TIN  
VỀ HỌC NGHỀ

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