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BẰNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CỦA 
TIỂU BANG WASHINGTON

Cho dù các em quyết định theo đuổi nghề bác sĩ 
hay trở thành một thợ máy, phục vụ trong quân đội 
hay tham gia vào lĩnh vực công nghệ, học sinh của 
Tiểu Bang Washington có hàng loạt lựa chọn nghề 
nghiệp sau trung học phổ thông. Bằng Trung Học 
Phổ Thông của Tiểu Bang Washington trang bị cho 
học sinh các kỹ năng và kiến thức cần thiết để theo 
đuổi những ước mơ của các em và cho thấy rằng dù 
các em chọn theo đuổi con đường nào sau trung 
học phổ thông, các em đã sẵn sàng cho việc đi làm, 
tiếp tục học tập và nhiều cơ hội khác.  

Học sinh nhận được 17 tín chỉ nền tảng cho các 
môn toán, tiếng Anh, khoa học, nghiên cứu xã hội, 
nghệ thuật, giáo dục thể chất cũng như giáo dục 
nghề nghiệp và kỹ thuật. Các em cũng nhận được 
bảy tín chỉ môn học tự chọn, trong đó bao gồm ba 
tín chỉ lộ trình cá nhân hóa đồng nhất với các mục 
tiêu nghề nghiệp của học sinh và Kế Hoạch Học 
Trung Học Phổ Thông và Cao Hơn của các em. 

Ở mỗi giai đoạn giáo dục của các em, học sinh được tiếp xúc với các lớp học mang 
tính học thuật và phù hợp với cá nhân, những lớp học này sẽ giúp chuẩn bị kiến thức 
và các kỹ năng cần thiết cho cuộc sống sau trung học phổ thông của các em.

CÁC NGUỒN LỰC ĐỂ LẬP KẾ HOẠCH CHO 
TƯƠNG LAI CỦA HỌC SINH SAU KHI TỐT 
NGHIỆP BAO GỒM:

• Career Bridge, cơ sở dữ liệu có thể tìm kiếm các yêu 
cầu về giáo dục nghề nghiệp và mức lương dự kiến:  
www.careerbridge.wa.gov

• Ready Set Grad: Các nguồn lực lập kế hoạch và giáo 
dục sau trung học phổ thông dành cho học sinh lớp 
6-12: readysetgrad.wa.gov

• Công cụ chương trình học nghề của Sở Lao Động & 
Công Nghiệp Tiểu Bang Washington: www.lni.wa.gov

KẾ HOẠCH HỌC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VÀ 
CAO HƠN
Là một phần trong các yêu cầu tốt nghiệp, tất cả các học sinh tại 
Tiểu Bang Washington cần lập ra một Kế Hoạch Học Trung Học Phổ 
Thông và Cao Hơn. Học sinh vạch ra cách họ sẽ đáp ứng các yêu 
cầu tốt nghiệp trung học phổ thông và những gì họ muốn làm sau 
khi tốt nghiệp. Học sinh bắt đầu phát triển kế hoạch của mình từ 
trung học cơ sở. Sau đó học sinh sẽ điều chỉnh kế hoạch của mình 
trong suốt hành trình học trung học phổ thông, theo những thay 
đổi về sở thích và mục đích của các em.

http://www.readysetgrad.wa.gov

