Các Trường Công Lập Quận Montgomery
Chương trình học vấn mạnh mẽ và các kinh nghiệm chuyên
nghiệp thật sự ngoài đời để học sinh có thể kế hoạch tương
lai của các em và nổi bật giữa những người giỏi nhất.
CÁC CHƯƠNG TRÌNH SẴN SÀNG CHO NGHỀ NGHIỆP LÀ GÌ?
Các chương trình sẵn sàng cho nghề nghiệp kết hợp các chương trình học vấn mạnh mẽ với các kỹ năng kỹ thuật và kinh nghiệm
chuyên môn trong thế giới thật sự mà giúp các học sinh có lợi thế cạnh tranh để thành công ở đại học và nghề nghiệp suốt đời.
CHƯƠNG TRÌNH SẴN SÀNG CHO NGHỀ NGHIỆP KẾT HỢP
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VĂN BẰNG HAI NĂM

THỰC TẬP HAI NĂM

Mỗi trường trung học MCPS cung cấp các chương trình nghiêm khắc nơi học sinh tìm hiểu về ý
thích của em và bắt đầu đạt mục tiêu nghề nghiệp và đại học của em. Để biết danh sách đầy đủ của
các chương trình, hãy xem MONTGOMERYSCHOOLSMD.ORG/CAREER-READINESS.

TẠI SAO PHẢI SẴN SÀNG CHO NGHỀ NGHIỆP?
MCPS nhận thức là khi nền kinh tế, chi phí học đại học và thị trường việc làm tiếp tục thay đổi, một cách tiếp cận
toàn diện hơn ở trường trung học cần phải có để đảm bảo mỗi học sinh tốt nghiệp được chuẩn bị cho bước tiếp theo.
CHƯƠNG TRÌNH SẴN SÀNG NGHỀ NGHIỆP GIÚP HỌC SINH CHUẨN BỊ TƯƠNG LAI CỦA
CHÍNH MÌNH BẰNG CÁCH

• Cung cấp một sự kết hợp của cả các môn học trình độ đại học cùng các môn học sẵn sàng cho nghề nghiệp
• Cung cấp kinh nghiệm và thực tập thích hợp nơi học sinh học các kỹ năng mà giúp em sẵn sàng cho thị
trường và những người chủ

HỌC SINH SẼ RỜI TRƯỜNG TRUNG HỌC VỚI NHIỀU LỰA CHỌN HƠN VÀ ĐƯỢC TRANG BỊ
TỐT HƠN ĐỂ ĐIỀU HƯỚNG CÁC THAY ĐỔI MÀ BAO GỒM

• Phát triển về IT, kỹ thuật, quản lý kinh doanh, chăm sóc sức khỏe, khoa học sinh vật, khách sạn, dịch vụ
công cộng và các ngành công nghiệp có nhu cầu cao khác
• Nhiều cơ hội nghề nghiệp cho công nhân kỹ thuật thành thạo với một số mức độ giáo dục sau trung học
• Chi phí đại học cao hơn và tiền nợ của học sinh nhiều hơn

NHỮNG LỜI NÓI CỦA CHÍNH CÁC HỌC SINH
Các học sinh tốt nghiệp chương trình sẵn sàng nghề nghiệp của MCPS với tín chỉ và thành công của các em.
“Tôi đã có các môn học AP như mọi người khác, nhưng kinh nghiệm thực tập có lương của tôi đã giúp tôi nổi
bật trong các đơn xin vào đại học và cho tôi một lợi thế ở đại học, ở trường kinh doanh và trong sự nghiệp tài
chính của tôi.”
“Tôi không những học chương trình lập trình nâng cao, mà tôi cũng học cách cộng tác và làm việc theo nhóm.
Tôi áp dụng những gì tôi học được ở trường trung học mỗi ngày như là kỹ sư ứng dụng điện toán tại Amazon.”
“Khi tôi tốt nghiệp đại học, tôi đã có sáu năm kinh nghiệm về khoa học sinh vật, bao gồm cả thực tập NIH tôi đã
có ở trường trung học. Điều đó đã cho tôi một lợi thế thực sự so với các bạn cùng lớp đại học khi chúng tôi được
phỏng vấn cho việc làm.”
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