
GHI DANH VỚI TRƯỜNG SJSU HẠN CHÓT LÀ NGÀY 30 THÁNG 11 

HOÀN TẤT THẬT TỐT CÁC LỚP A-G CHUẨN BỊ CHO ĐẠI HỌC VỚI ĐIỂM 
C HOẶC CAO HƠN

• Andrew P. Hill High School
• Evergreen Valley High School
• Independence High School
• James Lick High School
• Mt. Pleasant High School
• Oak Grove High School
• Piedmont Hills High School
• Santa Teresa High School

• Silver Creek High School
• W.C. Overfelt High School
• Yerba Buena High School
• Calero High School
• Foothill High School
• Accel Middle College
• College Connection Academy

LỜI KHUYÊN: Em nên gặp nhân viên cố vấn của mình để biết 
chắc chắn mình đang đi đúng hướng để ra trường và đủ 
điều kiện vào hệ thống đại học CSU.

LỜI KHUYÊN: Ghi danh sớm - Trường SJSU bắt đầu cho ghi danh vào 
ngày 1 tháng Mười cho khóa học mùa thu. (Em cần phải ghi danh 
trước ngày 30 tháng 11 của năm học lớp 12 để được trường SJSU cứu 
xét đơn trước khi tốt nghiệp trung học).

LỜI KHUYÊN: Vào trang nhà này sjsu.edu/admissions để biết thêm 
thông tin về các lớp A-G đòi hỏi phải lấy. (hoặc trang nhà của Học khu 
(esuhsd.org/Students--Parents/Instruction/A-G)

Chương trình “Spartan East Side Promise” là chương trình hợp tác giữa Đại Học San José 
State (SJSU) với các trường trung học tại Học Khu Trung Học East Side, với mục tiêu cung 
cấp cho học sinh đang theo học tại Học Khu East Side Union High School District và bảo 
đảm với các em đủ điều kiện sẽ được ghi danh vào trường Đại Học San José State. 
Chương trình này cung cấp cho học sinh một con đường dẫn đến việc ghi danh gia nhập 
bằng cách xác định rõ các đòi hỏi để chia sẻ các thông tin với học sinh và gia đình.
Thông qua các chương trình tương tác, chương trình “Spartan East Side Promise” sẽ cung 
cấp những hướng dẫn và vạch ra con đường rõ ràng cho học sinh từ Học Khu Trung Học 
East Side đang tìm kiếm để ghi danh vào trường Đại Học San Jose State.

HỌC SINH TỐT NGHIỆP NĂM 2017, 2018, 2019 và 2020 từ các trường trong Học Khu 
Trung Học East Side sẽ đủ điều kiện để đảm bảo mình sẽ được ghi danh vào trường 
Đại Học San Jose State University nếu hội đủ điều kiện:

Học sinh tốt nghiệp từ các trường trong Học Khu East Side Union Hign School Disitrict bao 
gồm các trường:

EM CÓ MUỐN HỌC TẠI 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC 
SAN JOSÉ STATE 
UNIVERSITY KHÔNG?
Hãy tham gia vào chương trình “Spartan East 
Side Promise”



Trường Đại học SJSU đứng 
thứ 8 về tổng thể trong số 
các trường Đại học Công 
cộng dựa trên đánh giá của 
West’s về học sinh lấy bằng 
thạc sỉ và bằng cử nhân 
dựa trên đánh giá của U.S. 
News và World Report. 

Học sinh tại trường SJSU 
phản ảnh sự đa dạng trong 
vùng Bay Area, một trong 
những khu vực đa dạng 
nhất trên thế giới.

Các công ty trong vùng 
Thung lũng Điện tử mướn 
các sinh viên ra trường từ 
SJSU và cả những cựu sinh 
viên của trường được 
mướn nhiều hơn so với 
các Đại học khác trên nước 
Mỹ.

NIỀM HÃNH DIỆN 

"Spartan East Side Promise là một khế ước xã hội mở ra

 —Chris D. Funk, 
Tổng Giám Đốc, Học Khu, East Side Union High School District

NỘP ĐIỂM CHÍNH THỨC CỦA CÁC BÀI THI SAT HOẶC ACT CHO ĐẠI 
HỌC SJSU ĐÚNG THỜI HẠN

LỜI KHUYÊN: Nếu có thể, làm bài thi SAT nhiều lần. Khi trường 
Đại học tính điểm đủ điều kiện ghi danh, trường SJSU sẽ lấy 
điểm nào cao nhất trong các phần bài thi (bằng chứng dựa trên 
bài thi Đọc, Viết và thi Toán) ngay cả khi bài thi đó không thi 
trong cùng một ngày. Nếu em thi SAT hơn một lần, nên nhớ 
thực tập càng nhiều càng tốt trước ngày thi qua những ứng 
dụng miễn phí trên mạng.

KHÔNG CẦN CÁC KHÓA HỌC PHÁT TRIỂN ĐỂ XÁC ĐỊNH ĐIỂM CỦA 
BÀI THI XẾP LỚP TOÁN/ANH VĂN

CÓ ĐỦ 3300 ĐIỂM CHỈ SỐ ĐIỀU KIỆN (Bài thi SAT) HOẶC 790 (Bài thi ACT) 
ĐƯỢC XÁC NHẬN TRONG HỌC BẠ.

ĐÁP ỨNG CÁC THỦ TỤC CỦA SJSU VÀ ĐÚNG THỜI HẠN

LỜI KHUYÊN: Em có thể thi ngoài số điểm trong bài thi phát 
triển cúa SAT, ACT hoặc điểm AP. Xem trang mạng 
testing.sjsu.edu để có thêm thông tin về bài thi xếp lớp của 
môn Toán và Anh Văn và cách mà em có thể được miễn 
trong điều kiện này. 

LỜI KHUYÊN: Trường đại học SJSU đăng tải ngày hết hạn và điều kiện tại trang 
nhà sjsu.edu/admission

Ngoài việc đáp ứng các điều kiện cho việc bảo đảm em 
được nhận vào trường, phụ huynh, người giám hộ, hoặc 
người lớn hổ trợ khuyến khích em tham dự cùng với các em 
khác qua việc tham dự các sinh hoạt và và các buổi hội thảo 
do Spartan East Side Promise tổ chức 

LỜI KHUYÊN: Điểm Đủ Điều Kiện của em (gọi tắt là EI) là điểm kết 
hợp của GPA từ các lớp A – G và điểm bài thi SAT hoặc ACT. Xem 
trang nhà csumentor.edu để tính điểm EI của em.

cánh cửa cho học sinh của chúng ta và tạo ra một môi 
trường khuyến khích tất cả các học sinh của chúng ta 
phấn đấu để học đại học."




