Hướng dẫn để tốt nghiệp, nghề nghiệp và đại học cho học sinh DCPS
CÂU HỎI THƯỜNG GẶP
*Tài nguyên này cùng với các tài liệu này khác có thể truy cập tại: https://dcpsgoestocollege.org/guide-resources/
CÂU HỎI THƯỜNG GẶP CHUNG

viên và quản trị viên trường học . Ngoài ra, các tổ chức
đối tác của trường đang phục vụ học sinh DCPS và đã ký
Cam kết bảo mật dữ liệu cũng sẽ có quyền truy cập
nhưng chỉ dành cho các học sinh cụ thể mà họ phục vụ.

Dữ liệu phản ánh đến ngày nào?
Ngày 17 tháng 9 năm 2019. Thông tin, bao gồm cả điểm
đánh giá, sau ngày này thông tin không được phản ánh
trong Hướng dẫn.

HỎI & ĐÁP VỀ TRANG BẢNG ĐIỂM VÀ TỐT NGHIỆP

Dữ liệu học sinh trên Hướng dẫn đến từ đâu?
Dữ liệu được điền từ Aspen, Naviance và các khảo sát
sau trung học.

Bảng điểm trong Hướng dẫn có phải là bảng điểm
chính thức không?
Không. Bảng điểm chính thức phải được ký bởi một viên
chức nhà trường (quản trị viên hoặc nhân viên tư
vấn). Nhiều tổ chức yêu cầu bảng điểm phải được niêm
phong để được coi là chính thức.

Phiên bản kỹ thuật số của Hướng dẫn nằm ở đâu?
Các phiên bản kỹ thuật số có sẵn trên Aspen. Phụ huynh
và gia đình có thể truy cập Cổng thông tin phụ huynh
Aspen tại www.bit.ly/ParentPortalDCPS .

Điều gì nếu không có bảng điểm trong các Hướng dẫn?
Những học sinh không có bảng điểm trong Hướng dẫn
vì họ không có hồ sơ giáo dục tại thời điểm dữ liệu được
lấy vào ngày 17 tháng 9 năm 2019 . Học sinh nên kết nối
với cố vấn trường học của họ.

Khi nào tôi sẽ nhận được Hướng dẫn?
Hướng dẫn sẽ có sẵn cho học sinh lớp lớn vào mùa thu
và học sinh lớp 9-11 trong học kỳ mùa xuân.
Hướng dẫn có sẵn trong ngôn ngữ nào?
Hướng dẫn có sẵn bằng tiếng Amharic, tiếng Trung,
tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha và tiếng
Việt. Mỗi gia đình cũng sẽ nhận được một bản bằng
tiếng Anh.

Trạng thái đúng tiến độ /không đúng tiến độ của tôi
được xác định trên trang Tốt nghiệp như thế nào?
Trạng thái này được xác định liệu học sinh đã vượt qua
hoặc hiện đang theo học một khóa chính để đáp ứng
yêu cầu môn học để tốt nghiệp đúng hạn. Một học sinh
có thể bị trượt ra khỏi đường ray nếu họ bị trượt
hoặc không lấy một khóa học trong một môn học bắt
buộc.

Tôi nên làm gì nếu có thông tin không chính xác trong
Hướng dẫn của tôi?
Xin vui lòng gửi email DCPSguide@k12.dc.gov và liên
hệ với nhân viên tư vấn của bạn. Nhân viên tư vấn
trường học của bạn sẽ có thông tin cập nhật nhất của
bạn.

Có bao nhiêu tín chỉ cho mỗi dấu chân đại diện?
Mỗi dấu chân đại diện cho 0,5 tín chỉ.
Cấp lớp của tôi được xác định như thế nào?
Cấp lớp được lấy trực tiếp từ Aspen và phản ánh cấp
lớp vào ngày 17 tháng 9 năm 2019. Nó cũng phản ánh

Ai có quyền truy cập vào Hướng dẫn của tôi? Cố vấn,
Điều phối viên đại học và nghề nghiệp, giáo
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số tín chỉ kiếm được và các lớp chính được thông qua,
như tiếng Anh hoặc Toán.

Học sinh có thể truy cập trang Naviance của trường
tại https://connection.naviance.com/auth/fclookup .

Điều gì xảy ra nếu bảng điểm hoặc điểm của tôi không
chính xác?
Trước tiên bạn nên kết nối với cố vấn trường học của
bạn. Vui lòng gửi email cho DCPSguide@k12.dc.gov .

Thông tin đăng nhập học sinh Naviance của tôi là gì?
Tên đăng nhập: studentIDnumber@students.k12.dc.us
Mật khẩu (là sinh nhật của học sinh): mm / dd / yyyy
HỎI & ĐÁP VỀ TRANG NGHỀ NGHIỆP

Các lớp học kỳ mùa thu có xuất hiện trên bảng điểm
hay không?
Mặc dù tên khóa học và mã khóa học sẽ xuất hiện trên
bảng điểm cho bất kỳ khóa học theo lịch trình nào, các
lớp sẽ không xuất hiện cho đến khi khóa học hoàn
thành, bao gồm cả 0,5 (khóa học nửa năm).

Các cụm nghề nghiệp của tôi được chọn thế nào?
Các cụm nghề nghiệp được chọn dựa trên phản ứng của
học sinh đối với khảo sát sau trung học. Nếu một học
sinh không hoàn thành một cuộc khảo sát, 3 cụm nghề
nghiệp ở DC có mức lương cao / nhu cầu cao đã được
áp dụng: Quản trị kinh doanh, Công nghệ thông tin
(CNTT) và Khoa học sức khỏe.

HỎI & ĐÁP VỀ TRANG TRƯỜNG ĐẠI HỌC
Các khả năng nhập học tại mỗi trường đại học được
thiết lập như thế nào và có thể thay đổi không?
Khả năng nhập học dựa trên điểm GPA và (P)SAT của
học sinh so với dữ liệu đơn đăng ký của học sinh DCPS
trước đây trong Naviance. Hãy nhớ rằng: có nhiều yếu
tố khi tuyển sinh và luôn có thời gian để tăng khả năng
cạnh tranh nhập học !

Thông tin về tiền lương và tiền công được xác định thế
nào?
Thông tin về tiền lương và tiền công được lấy từ Cục Lao
động và Thống kê (BLS) cho khu vực DC.
Tôi có thể tìm thêm thông tin về nghề nghiệp và
trường đại học ở đâu?
Naviance là một nơi tuyệt vời để bắt đầu khám phá
thêm về các trường đại học và nghề nghiệp. Bạn có thể
truy cập trang Naviance của trường
tại https://connection.naviance.com/auth/fclookup .

Các trường đại học được chọn như thế nào?
Tất cả 7 trường đại học ở DC được liệt kê. Các trường
đại học còn lại được liệt kê phản ánh một tập hợp
mẫu các trường đại học mà học sinh DCPS hay xin học
và đã thành công.
* Lưu ý, các trường đại học được tô sáng không phản
ánh toàn bộ các tùy chọn cho bất kỳ học sinh nào.

HỎI & ĐÁP VỀ CÁC BƯỚC HÀNH ĐỘNG
Mục tiêu lộ trình sau trung học của học sinh được xác
định thế nào ?
Mục tiêu lộ trình sau trung học được xác định bởi phản
ứng của học sinh đối với khảo sát sau trung học của họ.
LƯU Ý: Học sinh không hoàn thành khảo sát sau trung
học sẽ không có mục tiêu lộ trình được liệt kê .

Có phải các trường đại học và chương trình nổi bật
trên trang sự nghiệp là những trường duy nhất có sẵn
cho tôi?
Không. Các trường đại học nổi bật trên trang sự nghiệp
cung cấp các chương trình kết nối với các cụm nghề
nghiệp. Các dịch vụ này chỉ là một mẫu và không phản
ánh đầy đủ các tùy chọn.

Tại sao tôi được hiển thị tất cả các con đường và các
bước?
Chúng tôi muốn mọi học sinh được chuẩn bị cho các
bước tiếp theo sau khi tốt nghiệp. Trên trang Các bước
hành động, mỗi học sinh nhận được các bước hành

Tôi có thể truy cập trang Naviance của mình ở đâu?
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động chính cho bất kỳ con đường nào họ muốn theo
đuổi. Các bước được thiết kế cho học sinh năm cuối.
HỎI & ĐÁP VỀ CÁC BƯỚC
Làm thế nào tôi có thể tiếp tục theo dõi tiến bộ của
học sinh sau khi nhận được Hướng dẫn này?
Đối với học sinh: bạn có thể truy cập cổng thông tin
Aspen và Naviance để biết thông tin cập nhật nhất. Bạn
cũng có thể kết nối với nhân viên tư vấn của bạn.
Đối với phụ huynh: bạn có thể truy cập Cổng thông tin
phụ huynh Aspen tại www.bit.ly/ParentPortalDCPS
Tôi có thể truy cập các tài nguyên bổ sung cho Hướng
dẫn ở đâu?
Để biết thêm tài nguyên, vui lòng truy
cập: https://dcpsgoestocoluggest.org/guide-resource/
Nếu tôi có thêm câu hỏi về Hướng dẫn hoặc lộ trình sau
trung học của tôi, tôi nên nói chuyện với ai?
Trước tiên, bạn nên liên hệ với cố vấn hoặc điều phối viên
đại học và nghề nghiệp được liệt kê trên trang đầu của
Hướng dẫn.
Các câu hỏi chung về Hướng dẫn có thể được chuyển trực
tiếp đến DCPSguide@k12.dc.gov .
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Hướng dẫn để tốt nghiệp, nghề nghiệp và đại học cho học sinh DCPS
Hỏi & đáp về chứng chỉ tốt nghiệp
*Tài nguyên này cùng với các tài liệu này khác có thể truy cập tại: https://dcpsgoestocollege.org/guide-resources/
Cấp lớp của tôi được xác định như thế nào?
Các cấp lớp được lấy trực tiếp từ Aspen và phản ánh của các
cấp lớp vào ngày 17 Tháng 9 năm 2019. Nó cũng phản ánh
con đường tốt nghiệp của học sinh được xác định bởi
Chương trình Giáo Dục Cá Nhân (IEP) trong SEDS.

CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP CHUNG
Dữ liệu phản ánh đến ngày nào?
Ngày 17 tháng 9 năm 2020. Thông tin, bao gồm cả điểm đánh
giá. Sau ngày này không được phản ánh trong Hướng dẫn.

HỎI & ĐÁP VỀ SAU TRUNG HỌC
Các chương trình giáo dục sau trung học được lựa chọn như
thế nào?
Tất cả các chương trình được liệt kê là địa phương và có sẵn
cho sinh viên khuyết tật về trí tuệ và phát triển. Project
RESEARCH và River Terrace: Trung tâm phát triển lực lượng
lao động là các chương trình đào tạo nghề của DCPS cung cấp
đào tạo chuyên ngành trong lĩnh vực khách sạn, khoa học sức
khỏe và làm vườn.

Dữ liệu về sinh viên trên hướng dẫn đến từ đâu?
Dữ liệu được điền từ Aspen, Naviance và Hệ thống dữ liệu
giáo dục đặc biệt (SEDS) .
Tôi có thể tìm phiên bản kỹ thuật số của Hướng dẫn ở đâu?
Các phiên bản kỹ thuật số có sẵn trên Aspen. Phụ huynh và
gia đình có thể truy cập Cổng thông tin phụ huynh Aspen tại
www.bit.ly/ParentPortalDCPS .
Tôi có hay được nhận được Hướng dẫn không?
Hướng dẫn sẽ có sẵn cho sinh viên theo con đường C4 vào
mùa thu và sinh viên theo con đường C1-C3 trong học kỳ mùa
xuân.

Tôi có thể truy cập trang Naviance của mình ở đâu?
Học sinh có thể truy cập trang Naviance của trường tại
https://connection.naviance.com/auth/fclookup .
Thông tin đăng nhập sinh viên Naviance của tôi là gì?
Tên đăng nhập: studentIDnumber@students.k12.dc.us
Mật khẩu (là sinh nhật của học sinh): mm/dd/yyyy

Hướng dẫn sẽ có sẵn trong ngôn ngữ nào?
Hướng dẫn có sẵn bằng tiếng Amharic, tiếng Trung, tiếng
Anh, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Việt. Mỗi gia đình
cũng sẽ nhận được một bản bằng tiếng Anh.

Tôi có thể tìm hiểu về các hỗ trợ bổ sung để tham gia lực
lượng lao động và / hoặc đào tạo sau trung học ở đâu?
Cơ quan Quản lý Dịch vụ Phục hồi Chức năng (RSA) là một cơ
quan cung cấp hỗ trợ nghề nghiệp cho người lớn bị khuyết
tật. Học sinh nên kết nối với người quản lý hồ sơ của họ để
nhận được hỗ trợ đăng ký dịch vụ RSA.

Tôi nên làm gì nếu có thông tin không chính xác trong
Hướng dẫn của tôi?
Xin vui lòng gửi email tới DCPSguide@k12.dc.gov và liên hệ
với nhân viên tư vấn của bạn. Nhân viên tư vấn trường học
của bạn sẽ có thông tin cập nhật nhất của bạn.

HỎI & ĐÁP VỀ CÁC BƯỚC TIẾP THEO
Nếu tôi có thêm câu hỏi về Hướng dẫn hoặc lộ trình sau
trung học của tôi, tôi nên nói chuyện với ai?
Trước tiên, bạn nên liên hệ với cố vấn, người quản lý trường
hợp IEP hoặc điều phối viên đại học và nghề nghiệp được liệt
kê trên trang mở của Hướng dẫn. Các câu hỏi chung về
Hướng dẫn có thể được chuyển trực tiếp đến
DCPSguide@k12.dc.gov .

Ai có quyền truy cập vào Hướng dẫn của tôi?
Cố vấn, Điều phối viên đại học và nghề nghiệp, giáo viên,
người quản lý chương trình giáo dục cá nhân (IEP) và quản trị
viên trường học. Ngoài ra, các tổ chức đối tác tại trường đang
phục vụ học sinh DCPS và đã ký Cam kết bảo mật dữ liệu cũng
sẽ có quyền truy cập nhưng chỉ dành cho các học sinh cụ thể
mà họ phục vụ.
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