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Quý Phụ Huynh/Người Giám Hộ thân mến,
Khu Học Chánh Elk Grove, hợp tác với Sáng kiến Hướng dẫn Trường Cao đẳng California (CCGI) xử dụng trang mạng
www.CaliforniaColleges để lên kế hoạch sớm cho đại học và nghề nghiệp. Chúng tôi mời bạn và con của bạn xử dụng trang mạng này
như là một nguồn tài nguyên quan trọng để lên kế hoạch cho cuộc sống sau trung học, bất kể các mục tiêu sau trung học của con bạn.
www.CaliforniaColleges.edu là một nền tảng trực tuyến quản lý sau trung học, cao đẳng và hệ thống kế hoạch nghề nghiệp của
California. Thông qua CaliforniaColleges.edu, học sinh có thể truy cập các công cụ và nguồn thông tin để hỗ trợ lập kế hoạch nghề
nghiệp và cao đẳng của họ. Chức năng của CaliforniaColleges.edu được tối đa hóa khi dữ liệu bảng điểm được tải lên từ hệ thống thông
tin học sinh của khu vực, Synergy, phù hợp với luật bảo vệ sự riêng tư của tiểu bang và liên bang. Thông qua nền tảng này, học sinh của
bạn có thể:
●
●
●
●
●
●

Nghiên cứu nghề nghiệp, chuyên nghành và cao đẳng để lập kế hoạch sớm và ra quyết định
Xử dụng các công cụ đủ điều kiện Đại học California (UC)/Đại học của Tiểu bang California (CSU) để xem sự tiến bộ tới việc
có đạt được các yêu cầu lớp "a-g" và liên lạc với cố vấn của mình về sự khác biệt.
Tìm kiếm các trường cao đẳng và đại học. Nộp đơn vào khu vực Đại học của Tiểu bang California (CSU) với các khóa học tự
động được xác minh trước và di chuyển đến CalState.edu/Apply, do đó giảm thời gian dành cho sự nộp đơn và giảm thiểu các lỗi
gây ra bởi sự khác nhau giữa danh sách khóa học trên bảng điểm và trong Danh Sách Quản lý Khóa học.
Tìm kiếm trường Cao đẳng Cộng đồng California và nộp đơn vào các trường Cao Đẳng (CCC).
Hiểu rỏ chi tiết về Đơn miễn phí xin trợ cấp dành riêng cho học sinh của Liên bang (FAFSA), Dream Act và những đơn xin trợ
giúp tên Web Grant/California Grant và nộp đơn FAFSA được thông qua các mạng thích hợp.
Tìm kiếm và xin học bổng.

Trong số nhiều lợi ích về cách tiếp cận mới này đối với ưu đãi kế hoạch nghề nghiệp và cao đẳng, hệ truy thống mới này sẽ cho phép
thông tin học bạ của học sinh tự động tải lên các cơ sở sự lựa chọn của học sinh khi điền đơn vào CSU/UC.
Các cố vấn trường học và nhân viên trung tâm nghề nghiệp có thể giúp trả lời các câu hỏi về nền tảng và quy trình nộp đơn và chỉ đạo học
sinh vào các nguồn thông tin có sẵn. Ngoài ra, CaliforniaColleges.edu được trang bị các công cụ hỗ trợ trong quá trình nộp đơn cho các
trường cao đẳng cả trong và ngoài tiểu Bang California. Phụ huynh/người bảo trợ có thể tạo trương mục “Gia Đình” để tiến đến việc xem
sự tiến bộ của học sinh, Khi sự tiến bộ của học sinh thông qua từ trung học cấp 2 đến cấp 3, kế hoạch cao đẳng/hay nghề nghiệp có thể
đến chung kết ở năm cuố trung học tại www.CaliforniaColleges.edu.
Nếu con của bạn là học sinh năm cuối trung học vào mùa xuân 2019 và bạn muốn chọn không tham gia về tiết lộ thông tin về bảng điểm
học sinh của học khu thông qua CaliforniaCollege.edu và khu vực các trường Đại học California State (CSU) của sự lựa chọn của học
sinh, vui lòng hoàn tất mẫu đính kèm và nộp lại cho văn phòng tư vấn của học sinh không muộn hơn Ngày 18 Tháng 9 năm 2018.
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ, Cố Vấn về Lựa Chọn Nghề Nghiệp và Đại học của EGUSD, Nicole N. Brown at
nnbrown@egusd.net hay 916-973-3035.
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