
• Vận động viên

• Các chương trình tiếp cận đại học/cao đẳng  

• Phục vụ cộng đồng

• Các chương trình dựa trên niềm tin/tôn giáo

• Trách nhiệm gia đình

• Các công việc hoặc chương trình thực tập

• Âm nhạc, kịch và nghệ thuật

• Các chương trình mùa hè

• Các câu lạc bộ ở trường học 

• Quản lý học sinh

TÔI NÊN THAM 
GIA LOẠI HOẠT 
ĐỘNG NÀO?

BẢNG GHI CHÉP 
HOẠT ĐỘNG/LÝ LỊCH 
CÁ NHÂN LÀ GÌ?

bắt đầu theo dõi...

Chủ tịch câu lạc bộ khoa học

người máy

thực tập thợ cơ khí

từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2017

lãnh đạo câu lạc bộ chạm khắc gỗ

Một số hồ sơ yêu cầu có bảng ghi chép hoạt động/lý lịch cá nhân. Danh sách các 
hoạt động ngoại khóa này cho biết sự tham gia đóng góp của bạn bên 

ngoài trường học. Bạn cũng nên có bản mô tả ngắn về sự tham gia đóng góp của 

bạn trong từng hoạt động.

Các trường đại học/cao đẳng không chỉ xem xét điểm số 
của bạn. Họ muốn những ứng viên có thể đóng góp cho cộng đồng 
trường học. Các hoạt động cụ thể có thể giúp bạn trở thành ứng 
viên sáng giá hơn và giúp bạn lập hồ sơ việc làm của bạn. Chúng cũng 
có thể được dùng trong kế hoạch trung học phổ thông và sau trung học 
phổ thông của bạn, một yêu cầu đối với việc tốt nghiệp trung học phổ 
thông.  

ĐIỀU CẦN  
BIẾT:
Trong quá trình xem xét tuyển sinh, mức độ tận 
tâm và khả năng lãnh đạo trong các hoạt 

động của bạn có sức ảnh hướng lớn hơn số 
lượng các hoạt động.

BẠN KHÔNG CÓ 
THỜI GIAN?
Các trường đại học/cao đẳng hiểu rằng nhiều học sinh còn phải làm việc, chăm 
lo gia đình và thực hiện các trách nhiệm khác. Nhiều hồ sơ bao gồm một mục để 
bạn có thể trình bày về bản thân hoặc hoàn cảnh của bạn. Ví dụ, nhiều học 
sinh cần phải làm nhiều công việc để hỗ trợ gia đình. Điều này được xem là có khả 
năng lãnh đạo. 

Hãy nhớ rằng:
Bảng ghi chép hoạt 

động/lý lịch cá nhân của 

bạn cũng có thể có ích 

khi bạn nộp hồ sơ xin 

học bổng và ứng 

tuyển các công việc.

*

XÂY DỰNGHỒ SƠ ĐẠI HỌC/CAO 
ĐẲNG CỦA BẠN

Hãy chia sẻ kinh nghiệm của bạn!
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