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CÁC YÊU CẦU
VỀ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP

Do bạn đã gần tốt nghiệp, nên chúng tôi muốn bạn hiểu rằng chứng chỉ DPS cũng có
nghĩa là bạn đang trong giai đoạn chuẩn bị để đạt được thành công trên con đường đã
chọn - bất kể là bạn sẽ tìm kiếm việc làm sau tốt nghiệp, tiếp tục theo học chuyên ngành
hay thi vào đại học. Bắt đầu từ Khóa học năm 2021 tới đây và các khóa tốt nghiệp sau
đó, chúng tôi sẽ áp dụng các yêu cầu mới về điều kiện tốt nghiệp. Gồm có ba phần:

KẾ HOẠCH HỌC TẬP VÀ HƯỚNG
NGHIỆP CÁ NHÂN (ICAP)

YÊU CẦU CỦA KHÓA HỌC

NĂNG LỰC

Thể hiện năng lực có
nghĩa là gì?
Tức là có khả năng phát huy được các kỹ năng,
và năng lực đã học, đồng thời áp dụng vào trong
thực tiễn. Bạn không chỉ thấm nhuần các ý tưởng
hoặc kỹ năng mà còn có thể phát triển được
những gì đã tiếp thu được, thậm chí còn rất chủ
động trong việc chia sẻ với người khác.
Liên quan đến các hạng mục
công việc ở cấp đại học trong
tương lai, bạn có thể sẽ phải
chứng minh kiến thức của
mình, do đó ở các khóa DPS,
chúng tôi sẽ bổ sung kỹ năng
này.
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Tại sao việc này lại
quan trọng?
Ở Colorado, 53% sinh viên theo học bậc
đại học hai năm và 20% sinh viên theo
học bậc đại học bốn năm đều không có
sự chuẩn bị kỹ lưỡng khi nhập học. Do
đó họ phải học thêm các lớp, cũng có
nghĩa là thời gian tốt nghiệp của họ bị
kéo dài và tốn thêm chi phí.
Các yêu cầu mới về điều kiện tốt nghiệp
của chúng tôi hướng tới việc đảm bảo
sinh viên luôn sẵn sàng và được trang
bị đầy đủ kiến thức để làm việc. Chúng
tôi luôn muốn bạn được sẵn sàng và tự
tin cho tương lai của mình!

BẠN CÓ BIẾT?
Học càng cao tức là cơ
hội việc làm càng lớn,
bạn sẽ càng kiếm được
nhiều tiền hơn.

MỨC LƯƠNG TRUNG BÌNH

11.667 USD

BỎ HỌC NỬA CHỪNG Ở CẤP PHỔ THÔNG

SO VỚI

62.609 USD
Làm thế nào để tôi có thể chứng minh năng
lực của mình?

TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Để tốt nghiệp DPS, sinh viên phải chứng minh được trình độ của mình ở môn tiếng
Anh, toán và/hoặc kỹ năng nghề bằng cách hoàn thành một hoặc nhiều mục theo
yêu cầu ở phần năng lực (được liệt kê ở mặt sau của trang này).
Có nhiều cách để chứng minh được kiến thức mà mình đã học ở trường, và đó là
lý do tại sao chúng tôi tạo ra các tùy chọn linh hoạt để bạn có thể thể hiện được
năng lực của mình ở môn tiếng Anh, toán học và kỹ năng nghề.

TỶ LỆ THẤT NGHIỆP

27%

BỎ HỌC NỬA CHỪNG Ở CẤP PHỔ THÔNG

BẠN CÓ THỂ LỰA CHỌN TỪ
NHIỀU TÙY CHỌN NĂNG LỰC.

XEM TRANG TIẾP THEO ĐỂ BIẾT THÊM CHI TIẾT.

SO VỚI

5%
TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Phân tích rõ hơn. Tôi nên lựa chọn thế nào?
Chúng tôi khuyến khích bạn tìm hiểu sâu nhiều tùy chọn và quyết định tùy chọn
nào là phù hợp nhất. Nhìn chung, các chuẩn đo về năng lực ở cấp đại học ví dụ
như ACT, SAT và Accuplacer tương đương với các tiêu chuẩn mà các trường đại
học và cao đẳng tại Colorado đặt ra; tuy nhiên mỗi trường lại có những chuẩn
mực riêng của mình, do đó điều quan trọng là sinh viên và gia đình phải cùng thảo
luận với ban cố vấn và các chuyên viên khác của nhà trường để hiểu rõ hơn.

QUÝ VỊ CÓ THẮC MẮC?

Hãy cùng thảo luận với ban cố vấn,
giáo viên hoặc cán bộ nhà trường.

CÁC YÊU CẦU VỀ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP
CÁC TÙY CHỌN CHỨNG MINH NĂNG LỰC

TIẾNG ANH
Điểm Chuẩn

TOÁN
Điểm Chuẩn
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61

CÁC KỸ NĂNG
DÙNG CÂU

ĐẠI SỐ
CƠ BẢN

18

19

2

2

Accuplacer

Với nền tảng được phát triển trên máy tính, Accuplacer là bài kiểm tra trắc nghiệm đánh
giá trình độ của sinh viên ở môn toán, đọc, viết và kỹ năng máy tính nhằm đảm bảo các em
được xếp vào lớp phù hợp nhất với năng lực của mình. Accuplacer đóng vai trò là công cụ
chẩn đoán dành cho sinh viên, cung cấp bức tranh toàn cảnh về các ưu điểm và khuyết điểm
học thuật của các em.
Điểm thấp nhất là 20 và điểm cao nhất là 120.
Lưu ý: Các tiêu chí đánh giá và chấm điểm của Accuplacer có thể sẽ thay đổi sau năm 2018.

Kiểm Tra Trình Độ Đại Học Hoa Kỳ
(ACT - American College Testing)

ACT là bài kiểm tra đầu vào đạt chuẩn quốc gia cho bốn môn học:
Tiếng Anh, đọc, toán và khoa học.
Điểm cao nhất mỗi môn là 36.

Chương trình Nâng cao (Advanced Placement - AP)

Các khóa học AP đều ở trình độ đại học được giảng dạy tại cấp trung học phổ thông. Khi kết
thúc học kỳ, sinh viên có thể thi AP để tự đánh giá xem có theo học đại học được không.
Thang diểm từ 1 đến 5. Nếu đạt điểm 2, cũng tức là sinh viên đủ năng lực. Xin lưu ý, hầu hết
các trường đại học đều có tín chỉ dành cho các sinh viên đạt từ điểm 3 trở lên.

Học Song Song

Học Song Song giúp sinh viên có cơ hội được học cùng lúc cả ở cấp phổ thông lẫn cấp đại
học. Sinh viên có thể đăng ký miễn phí các chương trình ở cấp đại học, vừa tiết kiệm được
thời gian lẫn tiền bạc.
Tại tất cả các trường phổ thông DPS và các trường hợp tác tuyển chọn, nhiều chương trình
Học Song Song có thể được chuyển đổi từ hai năm sang bốn năm.

C-

HOẶC CAO HƠN
Ở KHÓA HỌC
TIÊU CHUẨN

C-

HOẶC CAO HƠN
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DPS Capstone

Nếu lựa chọn Capstone, sinh viên sẽ xây dựng được danh mục công việc thông qua trải
nghiệm nâng cao của mình tại trường để từ đó phát huy được nguồn kiến thức đã học và
cách thức ứng dụng trong thực tiễn. Lựa chọn này cũng giúp sinh viên và giảng viên theo dõi
được sự tiến bộ qua thời gian, và sinh viên sẽ nhận được các ý kiến đánh giá quý báu để từ
đó chuẩn hóa hơn các danh mục công việc của mình.

CÁC CÔNG TRÌNH
ĐƯỢC DPS PHÊ DUYỆT

Đối với các sinh viên chọn Danh Mục Capstone để nâng cao năng lực của mình theo yêu cầu,
nhà trường sẽ có hỗ trợ theo dõi sự tiến bộ.

Văn bằng Tú tài Quốc tế (IB)

Các trường IB tập trung vào các tiêu chuẩn học và dạy mang tầm quốc tế đồng thời cũng hỗ
trợ sinh viên phát huy hết các thế mạnh về văn hóa và ngôn ngữ gốc của mình. Các chương
trình IB cũng giúp sinh viên phát triển các kỹ năng tư duy, cảm xúc và xã hội để trên cơ sở
đó các em có được sự chuẩn bị tốt nhất hướng tới thành công trong bối cảnh toàn cầu hóa
mạnh mẽ như hiện nay.

4

4

470

500

Sinh viên theo học Chương Trình IB sẽ được kiểm tra để đánh giá năng lực. Ngoài việc đáp
ứng các yêu cầu về năng lực, sinh viên có thể đạt được các tín chỉ hoặc thứ bậc cao tại hầu
hết các trường đại học và cao đẳng của Mỹ.

Kiểm Tra Trình Độ Học Vấn (SAT - Scholastic Aptitude Test)

Kết quả SAT giúp nhận biết bạn đã có những chuẩn bị gì cho môi trường đại học thông qua
việc đánh giá các kỹ năng toán học, đọc, viết và làm luận.
Thang điểm đạt là từ 200 đến 800, trong đó điểm xuất sắc là ở mức 1.600.
SAT được tổ chức bảy lần mỗi năm. DPS tổ chức các kỳ thi miễn phí vào tháng 4 hàng năm
dành cho các học sinh trung học. Ngoài ra, DPS còn triển khai chương trình thực hành SAT
trực tuyến miễn phí thông qua Học Viện Khan.

Chứng Nhận Năng Lực Nghề Quốc Gia ACT WorkKeys

ACT WorkKeys là kết quả đánh giá kỹ năng nghề của sinh viên thông qua các môn đọc, viết,
toán học và kỹ năng thế kỷ 21. Điểm số được dựa trên năng lực nghề giúp nhà tuyển dụng
lựa chọn, tập huấn, phát triển và duy trì hiệu suất lao động cao.

ĐỒNG HOẶC CAO HƠN

Đánh Giá Năng Lực Nghiệp Vụ Quân Sự
(ASVAB - Armed Services Vocational Aptitude Battery)

ASVAB là chương trình đánh giá toàn diện giúp sinh viên nhận biết về khả năng nghiệp vụ
quân sự của mình; tuy nhiên, đánh giá này không bắt buộc bởi có nhiều sinh viên không có ý
định theo ngành quân dịch.
ASVAB đánh giá kỹ năng tư duy số học, vốn từ, khả năng đọc hiểu văn bản và năng lực làm
toán.

Hãy bắt đầu từ sớm!

Giờ là lúc bạn cần tìm cho mình các chương trình học phù hợp tại trường để
nâng cao các kỹ năng tiếng Anh, toán và năng lực nghề.
Để biết thêm chi tiết, vui lòng trao đổi với ban cố vấn của trường và truy cập

www.collegeandcareer.dpsk12.org.

31 (TỔNG HỢP)

