Quan trọng cần phải
nhớ

•

•

Điểm dành cho ngôn ngữ nước ngoài
không bắt buộc lấy để tốt nghiệp. Tuy
nhiên, nếu bạn có ý định tham gia học 4
năm ở đại học ngay lập tức sau khi tốt
nghiệp cấp III, cần phải có 2 năm học ngôn
ngữ nước ngoài để được đi học
Bài kiểm tra SAT hoặc ACT được yêu cầu
để được nhập học vào hầu hết các trường
đại học 4 năm. Nếu bạn định lên kế hoạch
cho một trường cao đẳng cộng đồng (Mt.
Hood, PCC, Clackamas) thì bạn không cần
phải lấy SAT hoặc là ACT

•

Mỗi năm, trong suốt dự báo trước, học sinh
cần thời gian để chọn những khoá học cho
họ cho năm họ tới. Hãy coi trọng việc này
và lên kế hoạch cho tương lai của bạn.

•

Bắt đầu nghĩ về nghề nghiệp và các lựa
chọn dành cho đại học ngày hôm nay.Trò
chuyện với bạn bè, gia đình và giáo viên về
con đường học vấn nếu như bạn không
chắc cần phải làm gì kế tiếp!

•

•

Tiền, và trả tiền cho đại học thường là mối
quan tâm lớn nhất khi thảo luận về kế
hoạch sau trung học. Viện trợ tài chính có
sẵn! Nói chuyện về người cố vấn hoặc là
trung tâm nghề nghiệp đại học để học
thêm.

Chắc chắn rằng ghé thăm trang web
của DDHS về văn phòng cố vấn @
https://hs.ddouglas.k12.or.us/ddhscounseling-department/

Nên làm gì sau khi tốt
nghiệp trường cấp III
David Douglas
4 năm học đại học: (Ví dụ: Portland State
University, University of Oregon, Oregon State
University, University of Washington, Stanford)
•

Khác nhau ở Quy mô , chi phí, những
yêu cầu nhập học, và những lựa chọn
nghành nghề được cung cấp

•

Cần phải lấy những khoá học trước khi
học đại học như là Ngôn Ngữ Nước
Ngoài, Đại Số Học 2/Tích Học 3, Khoa
Học, etc.

•

Cần phải lấy bài kiểm tra SAT hoặc ACT.

Giảng Dạy và
Học Tập ở
trường cấp III
David Douglas
Go
Scots

2 năm học đại học/Chương Trình Kỹ Thuật: (Ví
Dụ: Mt. Hood Community College, Portland
Community College, Clackamas Community
College)
•

Các chương trình giá cá phải chăng mà
bạn có thể hoàn thành ở 2 năm đại học
hoặc ít hơn, hoặc là bạn có thể chuyển
điểm lên để học 4 năm đại học.

•

Bạn sẽ cần phải hoàn thành bài kiểm tra
College Placement Test (nó không phải
là bài kiểm tra SAT hoặc là ACT).

Quân Đội: (Quân Đội, Hải Quân, Không Quân,
Bảo vệ bờ biển, Thuỷ Quân Lục Chiến, Bảo Tồn và
Bảo Vệ Quốc Gia)
•

Cung cấp cho mỗi cá nhân một mức
lương tốt và đào tạo nghề miễn phí khi
phục vụ trong quân đội.

Xin vào : www.collegescorecard.ed.gov để biết thêm

Chúng tôi cố gắng truyền tự
tin cho tất cả học sinh để đạc
được niềm tin đầy đủ nhất
thông qua phát triển học
tập, xã hội, tình cảm, xã hội
Văn phòng cố vấn DDSD-Sứ mệnh

1
2

Yêu Cầu Dành Để Tốt Nghiệp
1 năm = 1 tín chỉ
25 credits bắt buộc phải hoàn thành để tốt nghiệp

2.0 Tích Luỹ GPA
•

4 tín chỉ của môn Tiếng Anh

•

3 tín chỉ của môn Toán (Tích Hợp 1
hoặc là cao hơn)

•

3 tín chỉ của môn Khoa Học Xã Hội

•

3 tín chỉ của môn Khoá Học

•

2 tín chỉ của môn Mỹ Nghệ

•

1.5 tín chỉ môn thể dục

•

1 tín chỉ của môn Sức Khoẻ

•

0.5 Trình Độ Kỷ Thuật Số

•

0.5 TỐC ĐỘ

•

6.5 tín chỉ cho các môn tự chọn

Những kỷ năng chủ yếu cho môn Đọc, môn
Viết, và môn Toán phải vượt qua để tốt
nghiệp.
Thắc mắc nếu như bạn có đi đúng lộ trình để tốt nghiệp?
Hỏi người cố vấn của bạn về Nửa Chặn Đường Tốt Nghiệp!

Tìm Kiếm các cách khác đễ kiếm thêm
chứng chỉ
•

•

•

Học rớt các lớp học có thể lấy lại bằng cách
học trường mùa Hè, Lấy Lại chứng Chỉ sau
Giờ Học, hoặc là trong thời gian biểu của bạn
Chúng tôi cung cấp chứng chỉ cho làm việc có
kinh nghiệm, bài kiểm tra ngôn ngữ nước
ngoài để kiếm chứng chỉ, học lái xe, và khác
nữa. Kiểm tra với người cố vấn của bạn để tìm
hiểu thêm!
Quan tâm kiếm điếm cho đị học đại học?
Thông qua quan hệ đối tác của chúng tôi với
các trường cao đẳng khác nhau, bạn có thể!
Hãy hỏi cố vấn của bạn để biết thêm thông tin

Mẫu Ví Dụ Kế Hoạch 4 Năm
Năm học lớp 9:

Năm học lớp 10:

Năm học lớp 11:

Năm học lớp 12:

Tiếng Anh I
Tổng Quát Khoa Học
Toán
Thể Dục lớp 9
*Trình Độ Kỷ Thuật Số
Sức Khoẻ
môn tự chọn

Tiếng Anh 2
Sinh Học
Toán
Nghiên Cứu Toàn Cầu
*TỐC ĐỘ
*Thể Dục
môn tự chọn

Tiếng Anh 3
Khoa Học
Toán
Lịch Sử Mỹ
môn tự chọn

Tiếng Anh 4
*Kinh Tế
*Chính Phủ Mỹ
môn tự chọn

* Cho biết 0.5 tín chỉ

Hãy Là Học Sinh Thành Công ở DDHS!
ĐẠI HỌC & TRUNG TÂM NGHỀ NGHIỆP
Bạn đang tự hỏi phải làm gì sau khi tốt nghiệp cấp III?
Tìm kiếm các học bổng? Hãy đến trường Đại Học và
Trung Tâm Nghề Nghiệp ở phòng 124 với tất cả câu hỏi
có liên quan sau cấp III và những nhu cầu
Liên Hệ: Jen Charlton/ Martin Rodriguez
jen_charlton@ddsd40.org
martin_rodriguez@ddsd40.org
503-261-8353

Nhận Sự Giúp Đỡ ở Trung Tâm SCOT’
Miễn Phí dạy kèm cho tất cả học sinh cần giúp đỡ bài tập
về nhà trong hoặc sau giờ học ở phòng 122
Liên Hệ: Galen Schmitt
galen_schmitt@ddsd40.org
503-896-5906

Quan Tâm vào Thể Thao?

Ghé thăm vào văn phòng Thể Thao/ các Hoạt Động ở
phòng 102.
Liên Hệ: Stephanie Matthews
Stephanie_matthews@ddsd40.org
503-261-8325
Để Được tham Gia! Ghé Thăm văn phòng cho chương
trình SUN
Lớp học phụ đạo và câu lạc bộ sau giờ học ở phòng 121
Liên hệ: Tianna Sly
tiannas@selfenhancement.org

503-262-4431

Bạn có Nhu Cầu về Thể Chất và Sức Khoẻ?
Hãy đến Trung Tâm Y Tế của Trường(Ở ngay bên cạnh
trường cấp III) để khám sức khoẻ định kỳ, thể thao thể
chất, khám mắt, thông tin về Chương Trình Y Tế Oregon
và nhiều thông tin khác nữa
503-988-3554
Dịch vụ Gia đình Trillium cung cấp hỗ trợ tư vấn, nói
chuyện với Nhân viên Tư vấn của Trường để tìm hiểu
thêm và được kết nối
Kiểm tra y tá của nhà trường , ở toà nhà phía Bắc,
phòng 151 và văn phòng phía Nam
Nói chuyện với giáo viên của bạn! Họ gặp bạn mỗi ngày
và họ ở đó để giúp bạn
Gọi đến các nguồn lực về cộng đồng số, 211. Hướng
dẫn miễn phí và thông tin đa dạng về sức khoẻ và dịch vụ
xã hội
Hỏi người cố vấn của bạn cho một danh sách toàn diện
các nguồn lực cộng đồng, hoặc ghé lại văn phòng của
người tư vấn!

