u.com

www.gotocs
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Học Anh ngữ và Đại Số I hoặc một khóa
học toán căn bản khác và cố gắng đạt
điểm tốt.

Chọn các khóa học “a-g” liệt kê bên dưới
nhằm đáp ứng các yêu cầu nhập học của
CSU: Anh ngữ dự bị đại học, đại số I hoặc
hình học, và một ngoại ngữ khác.

Học ngôn ngữ khác ngoài Anh ngữ.
Bắt đầu sử dụng chương trình lên kế
hoạch học tập cho sinh viên ở trang
www.csumentor.edu.

Học viên
năm thứ
nhất

Cố gắng để đạt được điểm A và B trong
các lớp học của bạn; tập trung vào nội
dung bài tập về nhà và phát triển các kỹ
năng học tập tốt.
Tham gia kỳ thi ACT EXPLORE, một
F trình giúp bạn lên kế hoạch chuẩn bị
chương
học trung học và đại học.

Cách

TRẢ TIỀN HỌC ĐẠI HỌC
Hãy kiểm tra thử liệu bạn có đủ điều kiện
để nhận trợ giúp tài chính:
www.fafsa.ed.gov
Bạn cũng có thể đủ tư cách tham gia
chương trình trợ cấp Cal Grant:
www.calgrants.org
Hãy tìm hiểu thêm nhiều cơ hội tìm học
bổng khác: www.scholarships.com
Tìm hiểu cách tiết kiệm tiền cho chương
trình đại học: www.scholarshare.com

B<ncó th�

làm đưac!

Bắt đầu sử dụng hoặc cập nhật chương
trình lên kế hoạch học trung học ở trang
www.csumentor.edu.

LỚP

www.gotocsu.com

Học viên
năm thứ
hai

Học Hình Học hoặc Đại Số II.
Học lớp Anh ngữ dự bị đại học.
Ghi danh thi PSAT để giúp bạn chuẩn bị
thi SAT và ACT, và đạt đúng tiêu chuẩn vào
đại học.
Ghi danh các lớp từ danh sách lớp
“a-g” dưới đây: Lịch sử, Anh ngữ, toán,
mỹ thuật và nghệ thuật trình diễn, khoa học
thí nghiệm, và một ngoại ngữ.
Cập nhật chương trình lên kế hoạch học
trung học ở trang www.csumentor.edu.

Khối lớp 9-12

CÁC KHÓA HỌC
California State University đòi hỏi học viên tương lai của trường phải theo học các lớp dự bị
đại học (sau đây gọi là các khóa học “a-g”) dưới đây để đáp ứng nhu cầu nhập học:

a

LỊCH SỬ VÀ KHOA HỌC XÃ HỘI
2 năm (1 năm cho môn Lịch Sử Hoa Kỳ và 1 năm cho môn Khoa Học Xã Hội)

b
c
d
e
f
g

ANH NGỮ 4 năm, bắt buộc
TOÁN 3 năm (khuyến nghị 4 năm)
KHOA HỌC THÍ NGHIỆM 2 năm ở lớp học theo phòng thí nghiệm
NGÔN NGỮ KHÁC NGOÀI ANH NGỮ (Ngoại Ngữ) 2 năm cùng học một ngôn ngữ
NGHỆ THUẬT TRÌNH DIỄN VÀ MỸ THUẬT 1 năm
CÁC MÔN TỰ CHỌN KHÓA DỰ BỊ ĐẠI HỌC 1 năm cho bất kỳ môn tự chọn nào của khóa
dự bị đại học

Hãy tìm chuyên viên cố vấn học đường của bạn để hỏi danh sách chi tiết về các lớp học này
hoặc vào trang www.gotocsu.com.

LỚP

LỚP

Học viên
năm thứ ba

Ghi danh lớp Anh ngữ dự bị đại học và toán cao
cấp: Anh ngữ (viết và đọc bình luận) và đại số II hoặc
toán cao cấp.
Cùng chuyên viên cố vấn xem lại các lớp “a-g” mà
bạn vẫn cần phải tham gia để đáp ứng yêu cầu nhập
học của CSU.
Cập nhật chương trình lên kế hoạch học trung học
ở trang www.csumentor.edu.
Cố gắng đạt điểm tốt cho Đánh Giá Tổng Kết
Smarter Balanced. Kết quả EAP của CAASPP sẽ giúp
xác định xem bạn có sẵn sàng lấy các lớp theo trình
độ đại học hay không trước khi đi học tại CSU. Khi học
trong một trường có lớp theo trình độ đại học, tín chỉ
bạn đạt được sẽ được vào số tín chỉ để tốt nghiệp phổ
thông. Viếng www.csusuccess.org/caaspp.
Ghi danh cho kỳ thi AP tổ chức vào mùa xuân. Bạn
có thể kiếm được tín chỉ đại học nếu bạn thi được điểm
tốt trong (các) kỳ thi này và sẽ được miễn các kỳ thi
EPT và ELM.
Ghi danh thi PSAT nếu bạn đã không tham dự kỳ thi
này lúc học lớp 10.
Ghi danh thi SAT hoặc ACT vào mùa xuân như là
cách bổ sung để xác định xem bạn có sẵn sàng cho
các lớp theo trình độ đại học hay không. Rất nhiều
học xá CSU đòi hỏi bạn phải thi SAT/ACT trước tháng
Mười của năm lớp mười hai.

Hoàn thành tất cả các yêu cầu của lớp từ “a-g”, bao gồm Anh ngữ dự bị đại
học và toán cao cấp. Bạn cũng nên học Lượng Giác hoặc Hình Học Giải Tích/
Calculus.
Nếu kết quả EAP của CAASPP là “Standard Met” (Đáp ứng tiêu chuẩn), bạn
bắt buộc phải đang Ghi danh lớp Anh ngữ và/hoặc lớp toán được chấp thuận
cho suốt năm, và được thông qua lớp này với điểm “C” hoặc tốt hơn cho cả hai
học kỳ.
Nếu kết quả EAP của CAASPP là “Standard Nearly Met” (Gần đáp ứng tiêu
chuẩn) hoặc “Standard Not Met” (Chưa đáp ứng tiêu chuẩn), bạn bắt buộc
phải thi (các) bài thi CSU EPT và/hoặc ELM trừ khi bạn đáp ứng các miễn trừ
EPT/ELM khác. Viếng www.csusuccess.org để thực hành kỹ năng về Anh ngữ
và/hoặc toán của bạn.
Nếu bạn đang lên kế hoạch chuyển trường từ Đại Học Cộng Đồng California
sang đây, xin vui lòng vào website của CSU để biết cách thức chuyển trường:
www.calstate.edu/transfer/roadmaps.

ĐẦU THÁNG
CHÍN:
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Thi SAT hoặc ACT vào tháng Mười, nếu bạn
chưa thi.

1 THÁNG MƯỜI - Nộp đơn xin nhập học CSU trước—hạn chót
30 THÁNG MƯỜI nộp hồ sơ là 30 tháng Mười Một!
Bắt đầu nộp đơn xin học bổng.
MỘT:

CSU có

TRƯ

Học viên
năm cuối

THÁNG GIÊNG THÁNG BA:

Nộp đơn xin trợ giúp tài chính trước ngày
2 tháng Ba (www.fafsa.ed.gov).

THÁNG BA THÁNG NĂM:

Trước khi Ghi danh, nên thi EPT và ELM của CSU
(trừ khi bạn được miễn thi).

CUỐI KỲ NGHỈ
XUÂN:

Các học viên đang học chương trình AP nên đăng
ký tham gia các kỳ thi AP.

TỪ VIẾT TẮT
(American College Testing - Kỳ Thi Đánh
Giá Kết Quả Để Vào Đại Học Hoa Kỳ)
AP
(Advanced Placement - Kỳ Thi Tự Chọn
để Xếp Lớp cho Sinh Viên)
CAASPP (California Assessment of Student
Performance and Progress - Đánh Giá
về Thực Hành và Tiến Bộ của Học Sinh
tại California )
CSU
(California State University - Hệ Thống
Viện Đại Học Tiểu Bang California)
EAP
(Early Assessment Program - Chương
Trình Đánh Giá Ban Đầu)
ACT

ELM
EPT
PSAT
SAT

(Entry Level Mathematics Exam - Kỳ Thi Toán
Nhập Môn)
(English Placement Test - Kỳ Thi Anh Ngữ để
Xếp Lớp)
(Preliminary Scholastic Assessment Test - Kỳ
Thi Đánh Giá Kết Quả Học Tập Sơ Khởi)
(Scholastic Assessment Test - Kỳ Thi Đánh Giá
Kết Quả Học Tập của Học Sinh Phổ Thông)

Tìm hiểu cách giúp gia đình bạn tiết kiệm tiền cho
chương trình đại học. www.scholarshare.com

