Các Trường Công Lập Quận Montgomery

Tùy Chọn Trường Đại Học
Chương trình Đối tác MCPS và Montgomery College (MC)
cung cấp cho học sinh nhiều cơ hội ghi danh cho phép học
sinh trung học sẵn sàng vào đại học ghi danh vào cả MCPS
và Montgomery College. Ghi danh cả hai giúp học sinh tiết
kiệm thời giờ và tiền bạc cho việc theo đuổi bằng đại học hai
năm và/hoặc bằng cử nhân, đồng thời đạt được tín chỉ trung
học cho các môn học đại học đã hoàn tất để được bằng tốt
nghiệp trung học của các em.
Học sinh có thể lấy các môn học ở MC trực tuyến, tại trường
đại học và tại các trường trung học do MCPS chọn. MCPS
và MC cùng hợp tác để đảm bảo học sinh có nhiều lựa chọn
để giúp các em đạt được mục tiêu giáo dục và nghề nghiệp.

#CareerReady

SỰ CHỌN LỰA ĐẠI HỌC TRƯỜNG CÔNG LẬP QUẬN MONTGOMERY
■■ Đại Học Sớm
Học sinh học tất cả các môn học ở Montgomery College
Germantown, Rockville hoặc Takoma Park/ Silver Spring
trong các Lớp 11 và 12. Học sinh tốt nghiệp với bằng tốt
nghiệp trung học và bằng đại học hai năm. Học sinh nộp
đơn ở lớp 10 và phải đáp ứng các đòi hỏi của trường đại
học (ví dụ: điểm trung bình, điểm thi, điểm môn học, v.v.)
khác nhau tùy theo chương trình học được chọn. Mười
một loạ̣i bằng cấp được cung cấp. Sách giáo khoa và
học phí cho các môn học đòi hỏi được bao trả. Học phí
được trả cho những học sinh đủ điều kiện nhận hỗ trợ
tài chính.
■■ Con

đường trong Mạng và Công
nghệ Thông tin

Học sinh đạt bằng tốt nghiệp trung học MCPS, chứng
chỉ ngành thông tin mạng và bằng Đại học Hai năm
(Associate) Khoa học Ứng dụng qua sự kết hợp giữa
các môn học ở trung học và đại học. Học sinh hoàn
thành 6 tuần thực tập và cố vấn trong ngành hỗ trợ sự
tiến bộ của các em. Chương trình này được cung cấp
tại trường trung học Clarksburg và dành cho những học
sinh thích học mà trường nhà là Clarksburg, cả các học
sinh từ Damascus, Seneca Valley và Watkins Mill qua
cuộc xổ số. Học sinh nộp đơn ở lớp 8. Sách giáo khoa,
phí tổn và học phí đại học cho các môn học đòi hỏi được
trả.
■■ Montgomery College Middle College
Học sinh đạt được tín chỉ đại học qua các khóa học
AP và các điểm thi tương ứng, các kỳ thi Chương
trình Khảo sát Trình độ Đại học và/hoặc các môn học
MC. Học sinh được hỗ trợ qua quá trình chuyển đổi
tiến bộ từ trải nghiệm trung học truyền thống sang trải
nghiệm giống như ở trường đại học, đến các môn học
trong khuôn viên đại học. Chương trình này được cung
cấp tại các trường trung học Northwest và Northwood.
Chương trình của Northwest cung cấp bằng kỹ thuật
tổng quát và kiến thức tổng quát từ MC và dành cho

những học sinh thích học mà trường nhà là Northwest,
và các học sinh từ Clarksburg, Damascus, Gaithersburg,
Magruder, Poolesville, Quince Orchard, Seneca Valley
và Watkins Mill qua cuộc xổ số. Chương trình của
Northwood cung cấp bằng kiến thức tổng quát từ MC
và dành cho các học sinh mà trường nhà là Northwood,
và các học sinh Bethesda-Chevy Chase, Churchill,
Downcounty Consortium (DCC), Northeast Consortium,
Walter Johnson, Richard Montgomery, Rockville,
Sherwood , Walt Whitman và Wootton qua cuộc xổ
số. Học sinh nộp đơn ở lớp 8. Học phí miễn phí cho
bốn môn học đầu tiên dành cho học sinh đủ điều kiện
nhận hỗ trợ tài chính. Học phí cho các môn học thêm là
khoảng $355 * cho mỗi môn học ba tín chỉ. Học phí đại
học và chi phí liên quan đến khóa học thêm có thể được
chi trả hoàn toàn cho những học sinh đủ điều kiện nhận
trợ cấp trường trung học MC. Học sinh phải trả tiền cho
sách giáo khoa.
■■ Bắt đầu Nhảy vào Đại học
JumpStart được thiết kế để giúp học sinh hoàn tất càng
nhiều môn học đại học càng tốt trong khi các em đạt
được bằng tốt nghiệp trung học. Tùy chọn này có sẵn
cho tất cả học sinh trung học MCPS. Học phí được miễn
cho bốn môn học đầu tiên cho học sinh đủ điều kiện
nhận hỗ trợ tài chính. Học phí cho các môn học thêm là
khoảng $355 * cho mỗi môn học ba tín chỉ. Học phí đại
học và chi phí thêm liên quan đến môn học có thể được
trả hoàn toàn cho những học sinh đủ điều kiện nhận trợ
cấp trung học của MC. Học sinh phải trả tiền cho sách
giáo khoa.

* Chi phí môn học, học phí đại học (ví dụ: lệ
phí cơ sở, lệ phí công nghệ) và sách giáo
khoa được xác định bởi MC và thay đổi
theo môn học, khu vực và giáo sư. Chi phí
chính xác cho phụ huynh sẽ được chia sẻ
bởi MC và có thể thay đổi mỗi năm. Chi
phí lưu ý ở trên là chi phí trung bình dựa
trên dữ liệu năm 2019.

ĐỂ BIẾT THÊM CHI TIẾT về các cơ hội ghi danh cả hai, hãy nói chuyện
với người cố vấn trường trung học của quý vị, Trợ lý chương trình đăng
ký cả hai hoặc scan QR này:
■■ https://montgomeryschoolsmd.org/curriculum/partnerships/dual-enrollment.aspx
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