
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CaliforniaColleges.edu  là một nguồn thông tin cho phụ huynh dùng để 

giúp con caí của họ sửa soạn vào đời sau trừơng trung học. 
CaliforniaColleges.edu là gi?̀ 

CaliforniaColleges.edu là mặt sàn trên mạng được thiết kế 

để giúp cho con em của qúi vi ̣lập kế hoạch và sửa soạn 

sớm cho đại học và/hay tương lai của các em về nghề 

nghiệp – dù cho là bao nhiêu năm hay it́ năm thế nào trong 

việc huấn luyện sau cấp hai như đã mong muốn.  

Khi đăng ky ́vào, con em qúi vi ̣có thể: 

-Hoàn tất những hoạt động để đưa con em qúi vi ̣tới việc 

lập kế hoạch cho đại học và/hay nghề nghiệp hợp với 

những mục tiêu và thićh thú của các em.  

-Tim̀ kiếm và bảo lưu những nghề nghiệp, các trường đại 

học, cać ngành học, và các học bổng. 

-Lập kế hoạch sớm cho các lớp ở trung học và điều chin̉h 

để hoàn tất những lớp a – g cũng như sửa soạn sao cho 

thićh hợp với các lớp ở CSU và UC.  

-Ghi danh vào đại học và theo dõi  đơn ghi danh. 

-Bắt đầu Lập Đơn Miễn Phi ́về sự Giúp Đỡ cho Học Sinh của 

Liên Bang (FAFSA) 

-Lưu giữ những tờ ly ́lic̣h, những bài văn trong đơn xin đại 

học, thêm những thông tin quan trọng khác. 

Khi đăng ky ́vào qúi vi ̣có thể: 

-Nhiǹ thấy và kiểm tra tiến bộ của con em qúi vi ̣ở trên sàn  

-Học được nhiều những thông tin giá tri ̣để hỗ trợ con em 

qúi vi ̣ qua việc tim̀ kiếm nghề nghiệp, trường đại học và kế 

hoạch giúp đỡ tài chánh và những diễn tiến lập đơn. 

Trường đại học, nghề nghiệp  và kê ́hoạch giúp đỡ tài 

chańh có thể phức tạp, và có thể có nhiều câu hỏi. 

CaliforniaColleges.edu có để giúp qúi vi ̣và con em  

theo dõi qua những diễn tiến.  

Để tạo một tài khỏan cho gia điǹh:  

-Vào CaliforniaColleges.edu . 

-Gõ nút  ở phiá trên góc phải của màn hiǹh. 

-Gõ vào Create an Account trong caí hộp có ghi, 

Families. 

-Nhập những thông tin yêu cầu gồm có tên của con 

em qúi vi,̣ ngày sinh, học khu, trường học, và số ID 

của học sinh.   

-Về số ID của học sinh, qúi vi ̣có thể nhập số Xać Nhận 

Học Sinh của Tiểu Bang của con em qúi vi ̣(SSID), nó 

nằm ở trong bảng điểm của con em qúi vi,̣ hay qúi vi ̣

có thể  nhập số ID ở trường con em qúi vi ̣học.  Nếu 

qúi vi ̣cần giúp đỡ để tim̀ số ID của con em qúi vi,̣ xin 

liên lạc với vi ̣cố vâń của con em qúi vi.̣    

Nếu qúi vi ̣hay con em qúi vi ̣có khó khăn khi đăng ky ́

vào CaliforniaColleges.edu hay có những câu hỏi về 

việc xử dựng mặt sàn như thế nào, xin liên lạc với vi ̣

cố vâń của con em qúi vi ̣ở trường.   

 

KHÁM PHÁ. KẾ HOẠCH. KHỞI ĐỘNG. 


