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Lời Mách Bảo 
Từ Trường 
Công Lập 
Gwinnett cho  
Những Phụ 
Huynh  
Quan Tâm 
 
Be There là một phong 
phong trào toàn quốc 
nhằm khơi nguồn để phụ 
huynh trở nên quan tâm 
hơn cho học vấn của con 
mình. Những khoảnh khắc 
để dạy dỗ đang ở đâu đó. 
Hãy trở nên người thầy 
được yêu chuộng nhất đối 
với con cái. Hãy thật sự 
gắn bó, những hành động 
đơn sơ sẽ gặt hái phần 
thưởng to lớn tại nhà, sân 
chơi, và học đường!  

 
Đồng tâm, 
chúng ta sẽ 
hiện diện 
cho con em 
—  
Trường 
Công Lập 
Gwinnett  
Và BẠN! 
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Những thắc mắc cần hỏi  trong khi tìm 
trường đại học    
Lời Nhắn Nhủ cho Phụ Huynh Quan Tâm và Học Sinh  
Trước khi bước vào tìm kiếm trường đại học, trước hết bạn phải bắt đầu suy nghĩ đến bản 
thân mong muốn điều gì từ kinh nghiệm đại học. Đây là một số câu hỏi cần đặt ra khi thiết 
lập một hồ sơ tìm kiếm:  
 

Đánh giá bản thân (và phải thành thật).  
 Những ưu điểm và phẩm chất cá tính của bạn là gì? Bạn là người độc lập, tháo 

vát, sáng tạo, tận tụy, v.v.? 
 Học bạ của bạn thế nào ? 
 Thói quen làm việc của bạn là gì? Bạn làm việc vì tiềm năng tương lai hay chỉ qua 

ngày? 
 Dựa vào câu trả lời của bạn, thứ bậc thách thức nào là thực tế đối với bạn? 
 Có nghề nghiệp đặc biệt nào mà bạn nghĩ đến không? 

 

Đánh giá tài chánh. 
 Giới hạn tài chánh có ảnh hưởng sự chọn lựa của bạn không? Nhớ là học bỗng và 

những trợ giúp tài chánh có thể có.  
 Căn cứ vào những dữ kiện tài của gia đình bạn, trường đại học sẽ quyết định bạn có 

đủ tiêu chuẩn hưởng trợ giúp tài chính hay không.  
 Nếu bạn đủ tiêu chuẩn nhận trợ giúp tài chánh, khoản nợ bao nhiêu là vừa để có thể 

thanh toán sau khi tốt nghiệp căn cứ vào dự tính nghề nghiệp của bạn? 
 Gia đình bạn có thể giúp đỡ tài chánh không? Thảo luận nghiêm túc với gia đình 

về vấn đề tài chánh và dự tính của mỗi người.  
 Bạn có phải vừa học vừa làm để trả tiền học không? Nếu như thế sự chọn lựa của 

bạn là gì và bao nhiêu lớp bạn có thể lấy? Nếu có thể học bán thời gian (ít hơn 12 
giờ), bạn có thể không nhận được một số học bỗng, hoặc tài trợ và sẽ kéo dài thời 
gian để hoàn tất chương trình học.  

 

Đánh giá sở thích.  
 Còn nơi ở thì sao? Bạn muốn lái xe đi học, ở ký túc xá, hoặc ở một nơi riêng gần 

trường?  
 Bạn muốn học một trường trong thành phố hay ở một vùng quê? 
 Bạn muốn trường đại học thuộc Vùng nào?  
 Gần nhà là điều quan trọng hoặc bạn sẽ về nhà trong dịp nghỉ lễ hoặc hè?  
 Cỡ trường nào hấp dẫn bạn? Cỡ nào là quá lớn? Cỡ nào quá nhỏ? 
 Bạn có thích loại trường chỉ dành cho nam hoặc nữ hay trường cho cả hai?  
 Trường mà bạn định vào có nội quy hay điều lệ mà bạn cần phải biết trước không? 

Liệu bạn có chịu được trong bốn năm không? 
 Bạn có muốn tham gia những hoạt động thêm vào giáo án không? Loại hoạt động 

nào phải có? 
 Bạn có muốn một chương trình cho vận động viên không? Liệu bạn có cảm thấy 

trường nầy không ra trường đại học nếu không có chương trình cho đ ội bóng rỗ hay 
bóng chày chiến thắng không? 

 Bạn cần có phòng giải trí? Tòa nhà thể thao, hồ bơi quan trọng thế nào? 
 Bạn muốn có chương trình nghệ thuật sáng tạo thật tốt không? 
 Bạn đang tìm một chương trình học thuật đầy thách thức không? 
 Trường nầy có ngành bạn chuộng không? 
 Liệu sự chọn lựa chương trình đặc biệt, thực tập, học và hành, hoặc học ở ngoại 

quốc làm bạn yêu thíck không? 
 Còn về giao tế xã hội thì sao? Bạn muốn trường có sự giao tế cao, chỉ chú ý đến học 

thuật, hoặc cả hai? Bạn muốn tham gia những tổ chức sinh viên nào?  



Questions to ask during the college search - Vietnamese 

NHẮN NHỦ: Những thắc mắc cần hỏi  trong khi tìm trường 
đại học (Tiếp theo) 
 
Đánh giá những nhân tố cho từng trường.  
 Học phí bao nhiêu?  
 Vị trí của trường? 
 Điểm, điểm trung bình GPA, v.v., có đòi hỏi để ghi danh không?   
 Bao nhiêu phần trăm đơn xin học được chấp thuận?  
 Phần trăm của sinh viên năm thứ nhất nhận tài trợ là bao nhiêu?  
 Thanh danh của trường về học thuật thế nào? 
 Ngành nào hoặc khoa nào là trội nhất? 
 Trường có ngành của bạn không? Chương trình học có được khen ngợi không? 
 Trường sẽ chấp thuận điểm AP/IB không? 
 Trung bình có bao nhiêu sinh viên trong một lớp cho năm thứ nhất? năm cuối? 
 Trường có chương trình phụ trội không (học ở ngoại quốc, thực tập, v.v.) và là điều 

quan trọng đối với bạn không? 
 Tỉ lệ sau khi tốt nghiệp học tiếp chương trình cao hơn hoặc có việc làm trong vòng 

sáu tháng là bao nhiêu? 
 Đời sống tại trường thế nào? 
 Đây có phải là trường phi nội trú đa số sinh viên ở nhà hoặc gần đó và về nhà vào 

cuối tuần? 
 Sự chọn lựa chỗ ở thế nào? (tại trường: loại ký túc xá nam, nữ biệt riêng hay cùng tòa 

nhà, hay loại apartment; ngoài trường: nhà kiểu apartment hay condo) 
 
Tổng kết việc tìm và chọn lựa trường  
Sau khi cân nhắc những câu hỏi nầy và lập một hồ sơ về những điều quan trọng đối với bạn ở 
đại học, bắt đầu làm một danh sách những trường bạn lưu ý. Thảo luận với người cố vấn, 
người hướng dẫn, và gia đình để quyết định trường nào phù hợp về mặt học thuật, tài chánh 
gia đình/chương trình tài trợ. Loại dần đến khi còn vài trường mà chắc chắn bạn được nhận 
(trường bảo đảm), trường có thể được nhận (trường trong tầm), và trường bạn rất muốn được 
học (trường lý tưởng). Quyết định bao nhiêu trường trong ba loại trên bạn có ý định nộp đơn 
ghi danh và hoạch định một kế hoạch ghi rõ những ngày hạn định, giấy tờ đòi hỏi, và phí tổn 
ghi danh. Tính xem bạn phải trả bao nhiêu cho tổng số lệ phí ghi danh. Nếu lệ phí ghi danh 
cho 12 trường hoặc nhiều hơn quá đắt, thì chỉ ghi danh cho hai trường “chắc chắn,” vài trường 
“có thể,” và một hoặc hai trường “lý tưởng.”  
 
Trường đại học/cao đẳng bạn cảm biết chắc chắn được nhận (trường trong tầm an 
toàn). Tôi thuộc mức cao về học lực cho những học sinh được chấp thuận tại ... 
__________________________________________________________________________ 
 

Trường đại học/cao đẳng bạn có thể được nhận (trường trong tầm). Tôi thuộc mức trung 
bình về học lực nên cơ hội được nhận khá cao tại... ___________________________ 
 

Trường đại học/cao đẳng bạn muốn được nhận (trường lý tưởng). Tôi phải cố gắng về 
học lực đối với những trường nầy, nhưng tôi muốn vào ... ___________________________ 
 
Kiểm tra lần cuối để biết chắc trường nào phù hợp dự thảo nghề nghiệp của bạn. Và xem bạn 
có đáp ứng những đòi hỏi ghi danh của trường (điểm trung bình GPA, điểm thi, v.v.). Đối với 
những trường được bạn tuyển lựa, tìm đơn ghi danh trên mạng điện toán hoặc liên lạc trường 
để yêu cầu đơn ghi danh. Chú ý những ngày hạng định, lệ phí, v.v. Có những trường miễn phí 
hoặc giảm giá nếu bạn điền đơn trên mạng. (Những học sinh đủ tiêu chuẩn được miễn hoặc 
giảm giá các buổi ăn cũng thường được miễn hoặc giảm giá ghi danh, thử hỏi người cố vấn.) 
Phải nộp đơn trước hạn định, nhớ kèm theo thư giới thiệu, học bạ, và những giấy tờ được yêu 
cầu khác.                 Sources:  Counselors Marcia Arnold of Mill Creek High and William Blair of Meadowcreek High 

 


