
TÔI NÊN LÀM GÌ TRONG 
NĂM CUỐI CẤP?

TÔI NÊN LÀM GÌ   
TRONG MÙA HÈ NÀY?

Xin chúc mừng! Bạn đã sắp tiến đến năm cuối cấp trung học phổ 

thông của mình. Giờ không phải là lúc lơ là chuyện năm cuối cấp. Bạn 

vẫn cần phải làm rất nhiều việc để tốt nghiệp trung học phổ thông và 

chuẩn bị cho đại học/cao đẳng.  

Đảm bảo rằng bạn có tất cả những tín chỉ cần thiết để tốt 

nghiệp.

Kiểm tra thường xuyên với các giáo viên về điểm số của bạn.

Tiếp tục hoàn thành các yêu cầu tốt nghiệp, ví dụ như dự án 

cuối cấp/củng cố nâng cao.

 

Đăng ký dự thi SAT hoặc ACT. Xác nhận với nhân viên tư vấn của 

bạn xem liệu trường bạn có tổ chức thi SAT không. 

Đến thăm các trường đại học/cao đẳng hoặc tham dự các 

ngày hội trường đại học/cao đẳng và nói chuyện với 

các nhân viên tư vấn tuyển sinh đại học/cao đẳng.

Lên lịch cho các ngày và các hạn chót quan trọng.

Lập danh sách một số lựa chọn trường đại học/cao đẳng (trường kỹ 

thuật, chương trình 2 năm, 4 năm, học nghề).

• Xác định các lựa chọn đại học/cao đẳng hàng đầu của bạn và 

xin thông tin.

Tìm kiếm và nộp hồ sơ xin các học bổng.

Tiết kiệm tiền dành cho chi phí đại học/cao đẳng. 

Sắp xếp lịch cho buổi hẹn tư vấn với nhân viên tư vấn hoặc tư 

vấn viên tiếp cận đại học/cao đẳng của bạn.

Nếu bạn đã đăng ký tham gia các khóa học tín chỉ kép, hãy nói 

chuyện với giáo viên và nhân viên tư vấn của bạn về việc thi 

Đầu vào Nâng cao (AP), IB, hoặc các bài thi của Cambridge để 

lấy tín chỉ đại học/cao đẳng.

Dự thi SAT hoặc ACT. 

Hoàn thành FAFSA hoặc WASFA bắt đầu từ ngày 1 tháng 

10 trong năm cuối cấp của bạn.

Thảo luận về ngân sách dành cho đại học/cao 
đẳng với gia đình của bạn 

Cố gắng giữ vững hoặc nâng cao GPA (Điểm Tổng kết Trung 

bình) với điểm số năm cuối cấp. Các trường đại học/cao đẳng 

và các học bổng yêu cầu bạn gửi bảng điểm chính 
thức của học kỳ mùa thu VÀ mùa xuân.

TÔI CÓ ĐANG THEO 
ĐÚNG HƯỚNG ĐỂ  
TỐT NGHIỆP KHÔNG? ĐỪNG 

HOẢNG 
LOẠN!

Nếu bạn có thắc mắc, thì hãy chắc 
chắn rằng bạn thảo luận với nhân 
viên tư vấn, giáo viên, bạn bè và thành 
viên gia đình những người có thể giúp  bạn 

chuẩn bị hoặc giới thiệu bạn tới người có thể 

giúp bạn. 

CHUẨN BỊ CHO NĂM CUỐI  
CẤP CỦA BẠN

*
**
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