Phân Khoa và ÒÕi H÷cc Califfornia
Trß©ng ÒÕi H÷c Cµng Ò°ng California (CCC)
•
•
•
•
•

Phäi «ü 18 tu±i ho£c t¯t nghi®p trung h÷c «ã tham dñ
Có b¢ng Associates và nhiäu chß÷ng trình c¤p chÑng chï
Nhiäu h÷c sinh ch÷n h÷c hai nåm sau «ó chuyãn vào mµt phân khoa ho£c «Õi h÷c.
Chi phí hÕ và có sÇn trÆ giúp vä tài chánh
Mµt cách r¤t hay «ã b¡t «¥u lên «Õi h÷c

Trß©ng California State University (CSU)
H® th¯ng CSU có 23 trß©ng trên toàn tiãu bang
Mµi trß©ng có «£c tính, sñ chú tr÷ng và các «iãm mÕnh riêng
Mµi trß©ng có các «£c «iãm «¸a lö và truyän th¯ng «£c bi®t riêng
CSU có chß÷ng trình giáo døc có ch¤t lßÆng vä ngh® thu§t phóng khoáng và khoa h÷c
và hu¤n luy®n «£c bi®t cho mµt s¯ các ngành nghä khác nhau
• nµi trú trong trß©ng hi®n có tÕi ph¥n lßn các trß©ng
• Mu¯n biªt thêm chi tiªt, xin «ªn mÕng www.csumentor.edu
•
•
•
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Trß©ng University of California (UC)
•
•
•
•
•
•

UC thß©ng thu nh§n 12.5 ph¥n tråm h÷c sinh t¯t nghi®p trung h÷c «Ñng «¥u
H® th¯ng UC có chín trß©ng
H÷c sinh có thã h÷c «ã l¤y b¢ng CØ Nhân, Cao H÷c, ho£c Tiªn Sî
Có «ü các loÕi b¢ng c¤p cao khác nhau, bao g°m b¢ng vä y khoa và lu§t khoa
Có nhiäu chß÷ng trình h÷c v¤n và thã thao t¥m co qu¯c gia
Mu¯n biªt thêm chi tiªt, xin «ªn mÕng www.ucop.edu

Hi®p Hµi Các Phân Khoa & ÒÕi H÷c Òµc L§p
• Có h÷n 70 phân khoa và «Õi h÷c trên toàn California
• Nhiäu phân khoa có t¥m c´ qu¯c gia
• Các trß©ng này c¤p mµt s¯ b¢ng c¤p khác nhau, bao g°m Ngh® Thu§t Tinh Tª,
Lu§t Khoa, Y Khoa, và Tâm Lö H÷c
• Chi phí cüa mái trß©ng khác nhau, nhßng có trÆ giúp vä tài chánh

Nªu bÕn l¤y «úng các lßp h÷c bây gi© và h÷c khá, bÕn s¨ tiªn trên bßßc «ß©ng
thø hß·ng nhæng nåm tháng t¯t «©p nh¤t cüa cuµc «©i mình trong «Õi h÷c.
Cu¯n sách möng này «ßÆc ¤n hành b·i the California Education Round Table g°m có Giám Th¸ Tiãu Bang vä Giäng DÕy Công
Cµng, các nhà lãnh «Õo các Trß©ng ÒÕi H÷c Cµng Ò°ng California, Trß©ng California State University, Trß©ng University of
California, và các phân khoa và «Õi h÷c «µc l§p cµng vßi giám «¯c cüa œy Ban Giáo Døc H§u Trung H÷c California. Cu¯n sách
này «ßÆc phân ph¯i b·i the Intersegmental Coordinating Committee of the California Education Round Table (œy Ban Ph¯i
HÆp Liên Ngành cüa the California Education Round Table).

N¡m L¤y Tß÷ng Lai cüa Mình
Nªu bÕn mu¯n có thêm kiªn thÑc, thêm c÷ hµi vä vi®c làm, và nhiäu tiän h÷n,
v§y thì «Õi h÷c là dành cho bÕn! Thª gißi hi®n thay «±i mái ngày và càng ngày
càng khó kiªm «ßÆc công vi®c trä lß÷ng cao nªu bÕn không có mµt b¢ng «Õi
h÷c. Vì v§y nªu bÕn mu¯n «ßÆc tñ do lña ch÷n mµt sñ nghi®p t¯t và có lß÷ng
cao, thì vi®c h÷c «Õi h÷c là tß÷ng lai cüa bÕn.

Phäi Chuƒn B¸
NGAY BÂY GIû
û là lúc t¯t nh¤t «ã ch
huƒƒn b¸ cho «Õi h÷c.. Trong b¯n nåm tßi,
bÕn c¥n l¤y «úng các môn h÷c tÕi trung h÷c «ã giúp cho mình vào «úng «Õi
h÷c. Sau «ó, bÕn s¨ có tñ do «ã ch÷n nhæng công vi®c t¯t nh¤t. Các lña ch÷n
bÕn thñc hi®n bây gi© s¨ änh hß·ng «ªn cä cuµc «©i còn lÕi cüa bÕn.
BÕn có nhiääu lña ch÷n khi ch÷n mµt «Õi h÷cc, nhßng nªu bÕn không l¤y «úng cácc môn
h÷cc tÕi trung h÷cc và hoÕcch «¸nhh trßßßc, cácc lña ch÷n cüa bÕn s¨ b¸ gißßi hÕn..

HoÕch «¸nh cho tß÷ng lai
Biãu «° bên trong cu¯n sách möng này s¨ giúp bÕn l¤y «úng các môn h÷c ·
trung h÷c.
BÕn cûng c¥n «ßÆc chï bäo nhiäu vä vi®c hoÕch «¸nh cho «Õi h÷c b·i các c¯
v¤n trong trß©ng h÷c cüa mình, giáo viên, ho£c cha m© và bÕn bè, và bà con
là nhæng ngß©i «ã tÿng h÷c trung h÷c ho£c «Õi h÷c.

Có Thã H÷c ÒßÆc ÒÕi H÷c
H÷c «Õi h÷c không t¯n kém nhiäu nhß ph¥n nhiäu ngßi ta thß©ng nghî. Thñc
tª là, nhiäu trß©ng «Õi h÷c có giá cä r¤t phäi chång. Nªu bÕn mu¯n s¯ng nµi
trú trong trß©ng ho£c «i h÷c mµt phân khoa ho£c «Õi h÷c «µc l§p, thì s¨ t¯n
nhiäu h÷n, nhßng hi®n có nhiäu trÆ giúp vä tài chánh cho h÷c sinh nào c¥n.
ÒÕi h÷c không phäi là ngoài t¥m tay vì quá t¯n kém! ÒÕi h÷c chï ngoài t¥m tay
nhæng h÷c sinh nào không chuƒn b¸ vä m£t h÷c v¤n. Hãy l¤y «úng các môn
h÷c tÕi trung h÷c, h÷c khá, và bÕn s¨ tiªn bßßc trên «ß©ng tßi «Õi h÷c.

B¡t «¥u mùa Thu nåm 2003, các h÷c sinh xin vào h÷c nåm «¥u phäi «iän vào cùng khuôn mçu g°m 15 «÷n v¸ các lßp trung
h÷c b¡t buµc «ã «ßÆc hÆp l® vào California State University (CSU) và the University of California (UC). Các lßp này «ßÆc li®t
kê dßßi «ây.

Quö v¸ có thã dùng biãu «° này
«ã hoÕch «¸nh cho các môn
h÷c · trung h÷c «ã chuƒn b¸
bÕn cho ph¥n lßn các phân
khoa và «Õi h÷c «µc l§p tÕi
California cûng nhß các h®
th¯ng California State
University và University of
California.
Nªu bÕn làm theo biãu «° này
và h÷c khá trong mái lßp, bÕn
có nhiäu c÷ hµi «ßÆc vào «Õi
h÷c mà mình mu¯n!
Trong các cµt có «ä tña lßp 9,
10, 11, và 12, hãy «ánh d¤u "X"
vào nåm mà bÕn «¸nh s¨ l¤y
mái lßp. Hãy kiãm tra vßi c¯
v¤n nhà trß©ng trung h÷c và
phäi ch¡c là các lßp mà bÕn
ghi danh «áp Ñng các yêu c¥u
thu nh§n vào «Õi h÷c và phân
khoa.

Biãu Ò° HoÕch Ò¸nh Này Phø Thuµc Vào:
Bµ Môn chuƒn b¸ cho bÕn vào «Õi h÷c
(C¥n tÿ A-G)

S¯ Nåm B¡t Buµc

A. l¸ch sØ/khoa hšc xÃ hµi l¸ch sØ hoa kÏ,
chÍnh phü hoa kÏ, dÂn s¹, l¸ch sØ thŠ gi¾i,
vÅn hoÁ vÀ ð¸a lý

Hai (2) nåm. Mµt nåm L¸ch SØ Hoa KÏ ho£c 1/2 nåm L¸ch SØ Hoa KÏ
và 1/2 nåm Dân Sñ Hoa KÏ ho£c Chính Phü Hoa KÏ; và mµt nåm
L¸ch SØ Thª Gißi, Vån Hóa và Ò¸a Lö

B. anh ngæ

B¯n (4) nåm h÷c lu§n vån và vån chß÷ng Anh Ngæ chuƒn b¸ cho «Õi h÷c

C. toÁn
ðÕi s , hình h÷c, ðÕi s trung c¤p,
ho£c toÁn c¤p cao h´n

B¡t buµc ba (3) nåm. Òä ngh¸ b¯n (4) nåm.
Òä ngh¸ h÷c ÒÕi S¯ lßp 8.
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D. khoa h÷c phòng thÍ nghi m

B¡t buµc hai (2) nåm. Òä ngh¸ ba (3) nåm. (Hai trong các môn sau «ây:
Sinh V§t H÷c, Hóa H÷c, V§t Lö, ho£c các môn khoa h÷c chuƒn b¸ cho
«Õi h÷c «ßÆc ch¤p thu§n.)

E. ngôn ngæ khÁc v¾i anh ngæ

B¡t buµc hai (2) nåm. Òä ngh¸ ba (3) nåm (ít nh¤t là hai nåm cho
cùng mµt ngôn ngæ) Ngôn Ngæ Ra D¤u có thã ch¤p nh§n «ßÆc

F. ngh thu§t hình Änh vÀ bi¬u di−n
múa
k¸ch, sÂn kh¤u
nhÕc
ngh thuÂt nhìn

Mµt nåm

G. cÁc môn tØ ch÷n chu¦n b¸ cho ðÕi h÷c

Mµt (1) nåm các môn h÷c v¤n nào trong các lãnh vñc A-F kã trên
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NhÏn S÷ c·c Hå Th”ng ÒÂi HÜc California
H® Th¯ng
s trßng h÷c
thi vÀo ðÕi h÷c
T¿´NG LAI cüa bÕn b¡t «¥u NGAY BÂY
GIû, vì thª hãy hoÕch «¸nh kÛ càng và
tñ mình chuƒn b¸ cho trung h÷c, «Õi
h÷c, và cao h÷n næa.

cÁc b¢ng c¤p
hi n có
CHI PHÍ* (có thã thay «±i)
TRþ GIúP TÀI CHáNH

ÒÕi H÷c Cµng Ò°ng

The California State
University

The University of
California

107

23
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ACT ho£c SAT I và ba kÏ thi SAT II

Các Phân Khoa và ÒÕi
H÷c Òµc L§p
Nhiäu h÷n 70
Thay Ò±i: (Höi lÕi phân khoa ho£c
«Õi h÷c mà bÕn ch÷n

Không b¡t buµc

ACT ho£c SAT I

B¢ng Associate và các chÑng
chï nghä nghi®p

CØ Nhân và Cao H÷c

CØ Nhân, Cao H÷c, Tiªn Sî và
các b¢ng chuyên môn

B¢ng Associates, CØ Nhân, Cao H÷c,
Tiªn Sî, và các b¢ng chuyên môn

Khoäng $11 mái «÷n v¸

Khoäng $1,850 mái nåm

Khoäng $4,500 mái nåm

Thay «±i

Hi®n có trÆ giúp tài chánh cho các h÷c sinh nào chÑng tö «ßÆc là có nhu c¥u vä tài chánh. Cûng có mµt s¯ h÷c b±ng khen thß·ng gißi hÕn.
2000/2001

