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MỤC CHÚ GIẢI
Án Nghiêm trọng: (các tội phạm nghiệm trọng hơn) lý
lịch tội phạm được kiểm tra, giống như tất cả các yêu cầu
cam kết, trước khi trao Học bổng College Bound cho bạn.
Bài Thi Đầu vào Nâng cao (AP): Một chương trình
cho phép học sinh tham gia các khoá học chuẩn cấp độ đại
học/cao đẳng khi vẫn đang học trung học phổ thông. Các
học sinh có thể nhận tín chỉ đại học/cao đẳng và/hoặc bài
thi đầu vào nâng cao (AP) để được xét chuyển lên các khoá
học đại học/cao đẳng bậc cao hơn. Nhiều trường cao đẳng
và đại học/cao đẳng công nhận các khoá học AP khi đưa ra
các quyết định tuyển sinh.

Bài thi SAT hoặc ACT: Các bài thi đầu vào được sử
dụng ở nhiều trường đại học/cao đẳng như là một phần của
quyết định tuyển sinh. Bạn sẽ cần phải nộp trực tuyến các
điểm bài thi của bạn thông qua trang mạng của cơ quan
kiểm tra.

Bài thi Xếp lớp Đầu vào: Một số trường đại học/cao
đẳng sẽ yêu cầu bạn làm bài thi xếp lớp đầu vào để xác định
một số lớp học mà bạn có thể tham gia. Dựa trên bài thi này,
bạn có thể cần phải tham gia một lớp học ở mức mới vào
trước khi bạn có thể tham gia lớp học khác theo yêu cầu của
chương trình học của bạn.

Bài Tự luận Cá nhân: Một phương pháp để trường
đại học/cao đẳng tìm hiểu bạn và lý do bạn quan tâm đến
trường học đó.

Bằng Cao đẳng: Loại bằng này cho thấy bạn đã hoàn
thành chương trình cao đẳng hai năm. Nhiều sinh viên nhận
bằng cao đẳng và sau đó học liên thông lên chương trình
đại học 4 năm.
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Bằng Tú tài Quốc tế (IB): Một chương trình cung cấp
các khoá học đầy thách thức và khắt khe. Học sinh làm các
bài thi IB có cơ hội nhận được tín chỉ đại học/cao đẳng hoặc
bài thi đầu vào nâng cao (AP), hoặc cả hai, trong các khoá
học đại học/cao đẳng mức độ cấp cao. Nhiều trường cao
đẳng và đại học công nhận các khoá học IB khi đưa ra các
quyết định tuyển sinh.

Buổi Định hướng: Hầu hết các trường đại học/cao đẳng
đều đòi hỏi các sinh viên mới phải tham gia một buổi định
hướng, trong đó bạn học về các nguồn lực của trường và
quy trình đăng ký và gặp gỡ bạn bè của bạn. Một số buổi
định hướng của trường đại học/cao đẳng là trực tiếp và một
số khác là trực tuyến. Hãy tham dự một buổi định hướng
trực tiếp nếu bạn có thể! Sinh viên cũng có thể được mời
tham dự một chương trình chuyển tiếp mùa hè tập trung
vào việc chuẩn bị cho học kỳ đầu tiên của bạn.

Các Bài thi của Tiểu bang: Các bài thi Tiếng Anh, toán
học và khoa học được thực hiện ở trung học phổ thông để
đánh giá sự tiến bộ của bạn ở trung học phổ thông.

Các Câu trả lời Ngắn: Những câu hỏi bổ sung mà bạn
có thể cần phải ghi lại tập trung vào các khái niệm cụ thể,
như sự đa dạng, văn hoá và các ví dụ về sự kiên trì/khắc
phục nghịch cảnh.

Các phúc lợi: Lương không ở dạng tiền được trả cho
nhân viên ví dụ như bảo hiểm y tế cho sức khỏe, nha khoa
và thị lực.

Các Trường Cao đẳng Cộng đồng và Trường
Nghề (CTCs): CTCs là tên gọi thường dùng nhất để mô tả

thành chương trình đại học bốn năm.

các trường cao đẳng cộng đồng có chương trình 2 năm của
tiểu bang Washington. Các trường này đều cung cấp bằng
cao đẳng và chứng chỉ, cũng như chuẩn bị cho sinh viên đối
với các ngành nghề cụ thể. Nhiều sinh viên nhận bằng cao
đẳng và sau đó học liên thông lên chương trình đại học 4
năm. Tiểu bang Washington có 34 Trường Cao đẳng Cộng
đồng và Trường Nghề (CTCs).

Bảng điểm Chính thức: Hầu hết các trường đại học/

Các Trường Cao đẳng Công lập 2 năm: Các trường

Bằng cấp: Bằng cấp công nhận sự hoàn thành chương
trình cao đẳng hoặc đại học hai năm hoặc bốn năm. Hai loại
bằng phổ biến nhất là bằng cao đẳng và bằng cử nhân.

Bằng Cử nhân: Loại bằng này chỉ ra rằng bạn đã hoàn

cao đẳng đều yêu cầu bảng điểm trung học phổ thông của
bạn, nó ghi lại kết quả học tập của học sinh kèm theo chữ
ký của Cán bộ Đào tạo và ngày ban hành. Bảng điểm chính
thức được gửi trong một phong bì được niêm phong. Nếu
bạn đã nhận được tín chỉ đại học/cao đẳng, bạn cũng sẽ cần
phải nộp bảng điểm đại học/cao đẳng của bạn.

này đều cung cấp bằng cao đẳng và chứng chỉ, cũng như
chuẩn bị cho sinh viên đối với các ngành nghề cụ thể. Nhiều
sinh viên nhận bằng cao đẳng và sau đó học liên thông lên
chương trình đại học 4 năm.
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Các Trường Cao đẳng Dân lập 2 năm: Những
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Chứng chỉ tốt nghiệp: Chứng chỉ được trao bởi trường

trường này thường tập trung vào các nghề nghiệp hoặc dạy
nghề cụ thể và không nhận công quỹ.

trung học phổ thông để công nhận sự hoàn thành chương
trình trung học phổ thông của học sinh.

Các Trường Đại học Công lập Nghiên cứu
4 Năm: Những trường này có các hoạt động nghiên cứu

Chứng chỉ: Chứng chỉ được trao để chứng nhận kiến thức

chuyên sâu và cấp bằng cử nhân, bằng thạc sĩ và bằng
tiến sĩ.

Các Trường Đại học Công lập Toàn diện 4 năm:
Những trường này thường có quy mô nhỏ hơn, và thường
mang tính trường khu vực hơn và cấp bằng cử nhân và bằng
thạc sĩ.

Các Trường Đại học Dân lập 4 năm: Những trường
này cấp bằng cử nhân và có thể cũng cấp bằng thạc sĩ
nhưng độc lập và không nhận công quỹ. Những trường cao
đẳng và đại học này thường có quy mô lớp học nhỏ hơn.

về một môn học hoặc kỹ năng nhất định.

Chuyên ngành: Một ngành học cụ thể mà bạn chọn để
theo học. Rất nhiều lớp học mà bạn học có thể liên quan
đến chuyên ngành của bạn.
Chuyển trường: Chuyển trường diễn ra khi bạn chuyển
đến một trường học mới. Thông thường, các trường cao
đẳng cộng đồng cấp chứng chỉ 2 năm với cơ hội học liên
thông lên chương trình 4 năm.
Chuyển: Một số học bổng gắn liền với một số trường đại

Các Yêu cầu Việc làm: Một số công việc nhất định yêu

học/cao đẳng nhất định. Các học bổng có thể chuyển được
có thể được sử dụng ở trường đại học/cao đẳng mà bạn lựa
chọn và được chuyển đến trường học mà bạn theo học.

cầu trình độ giáo dục, đào tạo, hoặc các kỹ năng nhất định
để được nhận làm.

Công Đoàn: Một công đoàn lao động ủng hộ các quyền

Cao đẳng/Đại học: Trường kỹ thuật, trường dạy nghề,
trường cao đẳng hoặc trường đại học công lập hoặc dân lập
kéo dài 2 năm hoặc 4 năm.

Chi phí Đại học: Số tiền được sử dụng để chi trả chi phí
hàng ngày ở trường đại học/cao đẳng, thức ăn, sách vở và
đồ dùng học tập, các chi phí cá nhân và việc đi lại.

Chi phí Nhà ở và Ăn uống: Chi phí sinh hoạt ở trong
hoặc ngoài trường, bao gồm cả tiền ăn.

Chi phí Theo học (COA): Tổng số tiền bạn phải chi trả
để học đại học/cao đẳng mỗi năm. Nó có thể bao gồm học
phí và các chi phí, chi phí ký túc xá (hoặc tiền nhà và thức ăn
cho sinh viên không ở trong trường); tiền sách vở, đồ dùng
học tập và việc đi lại.

Chi phí: Số tiền bạn chi trả để tham gia các hoạt động của
trường học, trung tâm thể dục thể thao, thư viện và trung
tâm sinh viên. Mỗi trường đại học/cao đẳng có các loại phí
khác nhau.

Chuẩn bị Trường Kỹ thuật: Tín chỉ Kép là một nỗ
lực hợp tác giữa các trường K-12 và các trường đại học/cao
đẳng cho phép học sinh nhận tín chỉ đại học/cao đẳng trong
các khoá học được chấp thuận ở trường trung học phổ
thông.

của họ, nhưng cũng cung cấp các cơ hội học việc.

Công nhận: Việc xác nhận chính thức rằng một trường
học hoặc khóa học đã đáp ứng được các tiêu chuẩn do các
nhà quản lý bên ngoài quy định.

Cổng thông tin Trực tuyến của trường Đại học:
Một số trường đại học/cao đẳng có trang mạng riêng, bạn
có thể sử dụng để kiểm tra các quyết định tuyển sinh, hỗ trợ
tài chính, điểm số, v.v.

Đào tạo Tại chỗ Làm việc (OTJ): Đào tạo công việc
ngay trong môi trường làm việc thực tế.

Điểm Tổng kết Trung bình (GPA): Cách chuyển
điểm theo thang chữ cái sang thang số. Các điểm số bạn
nhận được ở các lớp học được tính trung bình cộng thành
một điểm chung. Bạn có thể xem GPA của bạn trên bảng
điểm trung học phổ thông.

FAFSA: Mẫu đơn Miễn phí Xin Trợ cấp Liên bang dành cho
Học sinh, mẫu đơn tiêu chuẩn mà học sinh phải hoàn thành
để đăng ký nhận hỗ trợ/và các chương trình theo nhu cầu
từ liên bang hoặc tiểu bang và, trong một số trường hợp, hỗ
trợ/trợ cấp tại trường học. Tìm hiểu thêm tại địa chỉ
fafsa.gov.
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Gia hạn: Học bổng mà bạn có thể nhận được trên hai năm
miễn là bạn đáp ứng được tất cả các yêu cầu hội đủ điều
kiện.

Học nghề: Chương trình này cho phép bạn học về một kỹ

Giải ngân: Khoản tiền hỗ trợ tài chính chuyển đến cho

Học phí: Tiền đóng học các tín chỉ/lớp học cho các trường
cao đẳng hoặc đại học, số tiền này được dùng để chi trả chi
phí cho giảng viên và không gian lớp học. Mỗi trường đại
học/cao đẳng có các chi phí học phí khác nhau.

sinh viên.

Giáo sư: Cách thông thường để gọi một giáo viên ở
trường đại học/cao đẳng.

Giờ Làm việc: Thời gian khi các giáo sư sẵn sàng trả lời
bất cứ thắc mắc nào mà bạn có thể có về lớp học.

Hạn chót Ưu tiêu: Ngày mà bạn phải nộp hồ sơ FAFSA
hoặc WASFA để nhận được sự xem xét ưu tiên trong quá
trình trao hỗ trợ tài chính. Hạn chót xác định loại trợ cấp
bạn sẽ hội đủ điều kiện để nhận và thời gian bạn được nhận
trợ cấp.
Hồ sơ: Mẫu đơn mà bạn phải điền để đăng ký học đại học/
cao đẳng, học bổng và hỗ trợ tài chính.

Hỗ trợ Học tập: Các dịch vụ có trong khuôn viên trường
hỗ trợ sự thành công trong học tập, ví dụ như gia sư, tư
vấn, v.v.

Hỗ trợ Tài chính của Tiểu bang: Các chương trình hỗ
trợ/trợ cấp tài chính được cấp quỹ và quản lý bởi tiểu bang
để giúp chi trả các chi phí đại học/cao đẳng.
Hỗ trợ Tài chính: Bất cứ tài trợ, học bổng, khoản vay
hoặc chương trình vừa học vừa làm (có trả lương) nào được
cung cấp để giúp bạn trang trải chi phí đại học/cao đẳng.

Hỗ trợ Tài chính: Một đề nghị từ một trường đại học/
cao đẳng hoặc trường nghề nêu rõ loại hình (khoản vay, trợ
cấp của tổ chức, trợ cấp, học bổng và vừa học vừa làm) và số
tiền hỗ trợ tài chính mà nhà trường sẵn sàng cung cấp nếu
bạn chấp nhận nhập học và đăng ký đi học tại trường đó.

Hoạt động Ngoại khoá: Bất cứ hoạt động nào mà bạn
tham gia bên ngoài lớp học, như thể thao, câu lạc bộ, phục
vụ cộng đồng, v.v.
Học bổng: Số tiền được trao cho bạn dựa trên các tiêu chí
như học vấn, thể thao, phục vụ cộng đồng hoặc nhu cầu tài
chính để giúp chi trả chi phí học tập. Các học bổng thường
không yêu cầu phải hoàn trả.

năng nhất định khi bạn làm việc trong lĩnh vực liên quan và
kiếm tiền.

Học tập Phục vụ: Cơ hội để tham gia vào các hoạt động
phục vụ cộng đồng và sau đó áp dụng kinh nghiệm đó vào
sự phát triển học vấn và cá nhân của bạn.
Hội chợ Đại học: Các sự kiện để các nhà đại diện trường
cao đẳng và đại học cung cấp thông tin về trường học của
họ và trả lời các câu hỏi. Đây là một cơ hội tuyệt vời để tìm
hiểu về các lựa chọn đại học/cao đẳng khác nhau.

Kế hoạch Trung học Phổ thông và Sau Trung
học: Một công cụ hỗ trợ hướng dẫn bạn trong khi học
trung học phổ thông. Các kế hoạch được cá nhân hóa và
thiết kế để giúp học sinh định hướng tương lai của bản thân
và chọn một khoá học sẽ chuẩn bị cho các mục tiêu sau
trung học phổ thông của các em. Đây cũng là một yêu cầu
tốt nghiệp.

Khoản Tiền Còn Thiếu: Khoản chênh lệch giữa chi phí
học đại học/cao đẳng trong một năm và ngân quỹ tài trợ
hoặc học bổng mà bạn được cung cấp. Điều này có thể được
coi là chi phí tự chi trả, chi phí mà sinh viên và gia đình các
em cần phải chi trả.

Khoản vay từ Liên bang: Khoản vay là số tiền mà
bạn vay và phải trả lại kèm theo lãi suất. Các khoản vay từ
chính quyền liên bang, được gọi là các khoản vay cho sinh
viên của liên bang, thường có mức lãi suất thấp hơn và
có nhiều lựa chọn trả tiền hơn so với các khoản vay từ các
ngân hàng hoặc các nguồn tư nhân khác. Tìm hiểu thêm
thông tin về chương trình khoản vay từ liên bang tại địa chỉ:
studentaid.ed.gov/sa/types/loans.

Khoảng cách về Thu nhập: Khoảng chênh lệch giữa
thu nhập của các chuyên gia trẻ có bằng đại học/cao đẳng
và không có bằng đại học/cao đẳng.

Khuôn viên trường: Bất động sản thuộc sở hữu của
trường đại học/cao đẳng, ví dụ như các toà nhà và đất đai.
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MỤC CHÚ GIẢI
Lựa chọn an toàn: Trường học mà bạn chắc chắn được
nhận học, nhưng nó là phương án dự phòng trong trường
hợp những lựa chọn khác thất bại.
Lựa chọn chắc chắn: Trường học mà bạn có cơ hội
được nhận học cao, vì bạn là một ứng viên tiềm năng.

Lương: Tổng số tiền mà bạn kiếm được từ việc đi làm. Một
số công việc có mức lương cố định và một số công việc khác
tính lương theo giờ làm.

Miễn Lệ phí: Nếu bạn khó có khả năng chi trả lệ phí đăng
ký hoặc dự thi, thì bạn có thể được miễn lệ phí để không cần
phải chi trả thanh toán.

Ngân quỹ để học Đại học: Số tiền mà bạn có thể chi
trả cho chi phí đại học/cao đẳng.

Nhân viên tư vấn Tuyển sinh: Các đại diện trường
đại học/cao đẳng (đôi khi được gọi là các nhân viên tư vấn
tuyển sinh) có thể cung cấp cho bạn thông tin về trường đại
học/cao đẳng và xem xét các hồ sơ của học sinh.

Nhu cầu Tài chính: Số tiền được tính toán bằng cách
lấy chi phí theo học tại một trường đại học/cao đẳng trừ đi
khoản đóng góp dự tính của gia đình bạn theo tính toán của
FAFSA hoặc WASFA.

Quan sát Công việc: Cơ hội để được đồng hành cùng
một nhân viên chuyên nghiệp để trải nghiệm xem công việc
của họ như thế nào.

Quy mô Lớp học: Đây là số lượng sinh viên trung bình
trong một lớp học.

Quy mô Trường Đại học/Cao đẳng: Đây là số lượng
sinh viên đăng ký theo học tại trường đại học/cao đẳng đó.

TRANG 4

Running Start (Bắt đầu Nhanh): Một chương
trình cung cấp cho bạn lựa chọn để theo học tại một số tổ
chức giáo dục bậc đại học/cao đẳng nhất định trong khi
cùng lúc nhận tín chỉ trung học phổ thông và cao đẳng/
đại học. Các học sinh lớp 11 và 12 được phép tham gia các
khoá học đại học/cao đẳng tại Trường Đại học Trung tâm
Washington (Central Washington University), Đại học Phía
Đông Washington (Eastern Washington University), Đại học
Bản địa Tây Bắc (Northwest Indian College) và Đại học Tiểu
bang Washington (Washington State University). Running
Start (Bắt đầu Nhanh) là một phương pháp để nhận tín chỉ
đại học/cao đẳng khi vẫn là học sinh trung học phổ thông.
Để tìm hiểu thêm về chương trình này và các lựa chọn khác
có thể có sẵn ở trường của bạn, vui lòng truy cập địa chỉ
readysetgrad.org/dual-credit.

Sinh viên đại học/cao đẳng: Sinh viên đại học/cao
đẳng đang theo học để nhận bằng cao đẳng hoặc bằng cử
nhân.

Sự Hội đủ Điều kiện: Điều này sẽ khác nhau tùy thuộc
vào từng học bổng. Một số học bổng tập trung vào những
tiêu chí cụ thể, ví dụ như sự đa dạng, sự sáng tạo hoặc các
đặc tính/kỹ năng khác.

Tài trợ: Dưới hình thức trợ cấp quà tặng, thường dựa
trên nhu cầu tài chính. Tài trợ không cần phải hoàn trả, trừ
trường hợp như bạn thôi học và nợ một khoản hoàn trả.

Tạm hoãn Thi hành Lệnh Trục xuất Những
Người Đến Hoa Kỳ Từ Thơ ấu (Deferred Action
for Childhood Arrivals, DACA): Chương trình được
Tổng thống Barack Obama tuyên bố vào ngày 12 tháng Sáu
năm 2012 để bảo vệ các cá nhân hội đủ điều kiện khỏi bị
trục xuất và được cấp giấy phép làm việc 2 năm tại Hoa Kỳ.
Cá nhân đó phải đến Hoa Kỳ trước năm 16 tuổi, có lý lịch
trong sạch, v.v. Luật Tạm hoãn Thi hành không cấp thẻ xanh
hoặc là con đường dẫn đến việc nhập quốc tịch.

Theo học Toàn Thời gian: Để được công nhận là sinh
viên toàn thời gian, bạn phải đăng ký 12 tín chỉ theo quý
hoặc học kỳ mỗi kỳ.

Thư điện tử Xác nhận: Một liên lạc từ chương trình Học
bổng College Bound (CBS) khi FAFSA hoặc WASFA của bạn
và nó phù hợp với hồ sơ CBS của bạn. Đây cũng là khi các
trường đại học/cao đẳng của bạn biết rằng bạn là sinh viên
có Học bổng College Bound.

KIẾN THỨC VỀ ĐẠI HỌC
MỤC CHÚ GIẢI
Thư Giới thiệu: Các bức thư nói về các phẩm chất, đặc
điểm và khả năng của bạn. Những bức thư này thường đến
từ giáo viên, nhân viên tư vấn, lãnh đạo cộng đồng hoặc
lãnh đạo tôn giáo, những người sử dụng lao động và các cá
nhân khác mà không phải là thành viên trong gia đình bạn.
Thu nhập: Tổng số tiền mà bạn kiếm được mỗi năm.
Thực tập: Cơ hội làm việc tại một tổ chức hoặc công ty để
nâng cao kinh nghiệm làm việc. Một số chương trình thực
tập không có lương, nhưng một số khác có lương.
Tín chỉ: Thường thì bạn có thể nhận một tín chỉ cho việc
hoàn thành một môn học ở trường trung học phổ thông.
Tiểu bang Washington yêu cầu các học sinh hoàn thành một
số tín chỉ tối thiểu để tốt nghiệp. Tín chỉ đại học/cao đẳng
được tính khác với trường trung học phổ thông.

Tình trạng Nhập cư: Vị trí pháp lý của những người
đang sống lâu dài ở một quốc gia mà chưa nhập quốc tịch.

Trong tầm với: Trường học mà bạn chưa chắc được
nhận học, nhưng vẫn đáng để bạn nộp hồ sơ vì đó là ngôi
trường mơ ước của bạn.
Trường Dạy Nghề: Còn có tên gọi khác là trường nghề,
các trường cao đẳng này cung cấp đào tạo, các kỹ năng
hoặc giáo dục chuyên ngành cho các lĩnh vực cụ thể, như
nghề sửa ống nước, nghề mộc, v.v.
Trường Nghề: Một loại trường học còn có tên gọi khác là
trường thực hành nghề, cung cấp đào tạo, các kỹ năng hoặc
giáo dục chuyên ngành cho các lĩnh vực cụ thể, ví dụ như
nghề sửa ống nước, nghề mộc, v.v

Tư vấn Học tập: Giúp bạn hiểu các hệ thống học tập
của trường đại học/cao đẳng, lựa chọn và áp dụng cho các
nguồn lực chính và truy cập vào các nguồn lực có tại khuôn
viên trường.

Tỷ lệ chọi: Đo mức độ cạnh tranh để bạn được nhận vào
một trường đại học/cao đẳng. Nó được tính bằng phần trăm
sinh viên được nhận học mỗi năm. Tỷ lệ được nhận vào học
càng thấp thì trường có tỷ lệ chọi càng cao.
Văn phòng Hỗ trợ Tài chính: Giúp bạn hiểu về gói
hỗ trợ tài chính của bạn, cung cấp thông tin về các nguồn
lực tài trợ bổ sung, và giúp bạn tìm kiếm và đăng ký các học
bổng.

TRANG 5

WASFA: Đơn xin Trợ cấp Tài chính của Tiểu bang
Washington, một đơn đăng ký cho người nước ngoài hội
đủ điều kiện nhận Tài trợ theo Nhu cầu của Tiểu bang
và Học bổng College Bound. Tìm hiểu thêm tại địa chỉ
readysetgrad.org/WASFA.

