
Chương Trình Cao Đẳng cho Mọi Học Sinh Seattle Public School
MIỄN HỌC PHÍ MỚI CHỈ LÀ KHỞI ĐẦU
Seattle Promise mang đến chương trình giáo dục cao đẳng phù hợp với tất cả học sinh trung 
học công lập tại Seattle. Sau khi thành công tham gia chương trình, học sinh sẽ được hỗ trợ 
cá nhân để chuyển tiếp từ trung học lên cao đẳng, được miễn học phí lên đến hai năm (hoặc 
90 tín chỉ đại học hoặc khi lấy được tấm bằng đầu tiên, tùy theo điều kiện nào đến trước) tại 
North Seattle College, Seattle Central College hoặc South Seattle College. 

Tất cả học sinh trường trung học công lập Seattle của khoá tốt nghiệp 2023 đều đủ điều kiện, 
bất kể điểm trung bình (Grade Point Average, GPA), thu nhập, khả năng hay nơi sinh. Sinh viên 
sẽ bắt đầu học tại hệ thống trường Seattle Colleges vào mùa thu năm 2023.

HỖ TRỢ NHỮNG GÌ CÁC EM CẦN ĐỂ PHÁT TRIỂN TRÊN HÀNH 
TRÌNH CAO ĐẲNG
Tập trung học tập mà không cần lo lắng về gánh nặng học phí. Trong năm cuối trung học, 
chúng tôi sẽ hỗ trợ các em hoàn tất đơn xin trợ cấp tài chính và đơn ghi danh đại học, chọn các 
lớp học đầu tiên và chuẩn bị cho chặng đường học tập thành công.

SEATTLE PROMISE BAO GỒM
MIỄN HỌC PHÍ: Hai năm (hoặc tối đa 90 tín chỉ đại học hoặc khi lấy 
được tấm bằng đầu tiên, tùy điều kiện nào đến trước) miễn học phí 
trong hệ thống trường Seattle Colleges khi học bằng cao đẳng liên 
kết trong chương trình đào tạo nghề hoặc bằng chuyển tiếp liên 
kết để tiếp tục theo đuổi chương trình cử nhân bốn năm.

CHUẨN BỊ VÀO CAO ĐẲNG: Hỗ trợ chuẩn bị cho cuộc sống sinh 
viên, hỗ trợ chọn và đăng ký lớp học, giới thiệu với giảng viên và 
các hoạt động khác để các em sẵn sàng cho việc học cao đẳng.

HỖ TRỢ TRONG NĂM: Thường xuyên liên lạc với nhóm Seattle 
Promise để được định hướng trải nghiệm học cao đẳng từ đầu  
đến cuối.

LẬP KẾ HOẠCH DÀI HẠN: Tư vấn để giúp học sinh lập kế hoạch 
cho các bước tiếp theo, bao gồm cả cơ hội tham gia kỳ thực tập 
mùa hè và trau dồi kinh nghiệm làm việc.

HỖ TRỢ TÀI CHÍNH NGOÀI HỌC PHÍ: Hỗ trợ các chi phí đắt đỏ 
khác liên quan đến trường học như sách vở, chăm trẻ, thực phẩm, 
nhà ở và phương tiện đi lại cho những sinh viên đủ tiêu chuẩn.

seattlecolleges.edu/promise



ỨNG TUYỂN
Chuyên gia tiếp cận cộng đồng Seattle Promise có thể hướng dẫn các  
em thực hiện các bước dưới đây:

 Gửi Đơn Ghi Danh Chương Trình Seattle Promise
  Hạn: Ngày 17 tháng 2 năm 2023

 Gửi Đơn Ghi Danh Nhập Học đến North Seattle College, Seattle  
  Central College hoặc South Seattle College
  Hạn: Ngày 17 tháng 2 năm 2023

 Gửi Hồ Sơ Xin Trợ Cấp Tài Chính
 •  Đơn Xin Trợ Cấp Liên Bang dành cho Sinh Viên (Free Application  
  for Federal Student Aid, FAFSA) hoặc 
  Đơn Xin Trợ Cấp Tài Chính của Tiểu Bang Washington (Washington  
  Application for State Financial Aid, WASFA). 
   Hạn: Ngày 30 tháng 4 năm 2023
 •  Trợ Cấp Tài Chính cho Sinh Viên
   Hạn: Ngày 1 tháng 8 năm 2023

CHUẨN BỊ
Sau khi hoàn tất toàn bộ yêu cầu hồ sơ, các em sẽ tham gia hai sự kiện để chuẩn bị cho chặng đường học tập 
thành công. 

Readiness Academy: sự kiện kéo dài một ngày vào tháng 5/tháng 6 để các sinh viên của Seattle Prom-
ise làm quen với nhau cũng như hỗ trợ các em chọn và đăng ký lớp học.

Summer Bridge: sự kiện kéo dài một ngày diễn ra vào ngày 12, 13 và 18 tháng 9 năm 2023 để giúp các 
em tìm hiểu về cuộc sống sinh viên, giới thiệu giảng viên, đội ngũ nhân viên và tài nguyên của trường.

BẮT ĐẦU
Là một sinh viên của Seattle Promise, các em sẽ làm việc cùng chuyên gia phụ trách của Seattle Promise để 
đăng ký lớp học với số lượng tối thiểu 12 tín chỉ mỗi quý. Các em cũng sẽ gặp gỡ chuyên gia phụ trách mỗi quý 
để xem xét tiến độ và tinh chỉnh mục tiêu học tập cá nhân.

Trở Thành Sinh Viên của Seattle Promise

CHÚNG TÔI LUÔN SÁT CÁNH CÙNG CÁC EM

 

Liên hệ với chuyên gia tiếp cận cộng đồng được chỉ định cho trường trung học của các em để nêu thắc mắc 
và được hỗ trợ về quy trình ghi danh.   seattlecolleges.edu/promise/contact

seattlecolleges.edu/promise/apply

https://apply.ctc.edu/user
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