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Giáo dục Kỹ Thuật và 
Nghề 
Gia đình và học sinh cần biết 
điều gì? 

Các chương trình CTE kết hợp với chuẩn học tập cao cùng với việc khám phá nghề và đào tạo kỹ thuật 
cho học sinh trung học. CTE có thể cung cấp một nền tảng vững chắc cho cao đẳng và đã được chứng 
minh là dẫn đến thu nhập cao hơn. CTE cũng: 

có sẵn miễn phí, học sinh không phải trả tiền học. 
mở ra cho tất cả học sinh, bao gồm học sinh là người nhập cư, người học tiếng Anh và học sinh 
khuyết tật. 

Chương trình do bang duyệt (Chapter 74) CTE 

Các chương trình CTE được bang Massachusetts phê duyệt (còn được gọi là 
Chương trình theo Chương 74) cung cấp đào tạo toàn diện được thiết kế để đủ 
điều kiện cho quý vị làm việc ở trình độ đầu vào trong một lĩnh vực cạnh tranh. 

Khoa học động vật Nghệ thuật ẩm thực Khoa học và công nghệ Hệ thống ống nước 
môi trường 

Công nghệ ô tô Hỗ trợ nha khoa Công nghệ thời trang Phát triển mạng và Lập 
trình 

Nghề mộc Điện Hỗ Trợ Y khoa Công nghệ tự động và 
rô bốt 

www.doe.mass.edu/yourpathways 



              
                 

             
                 
                

               

                    
                    

                     
          

                  
                   

     

        
          

    
 

          
               

                 
   

              
              
                

               
                  

       

                    
                   
                  
  

 

Tìm một chương trình CTE 

Vào trang Massachusetts School Finder để tìm hiểu thêm 
về các chương trình có sẵn trong khu vực của bạn! 
https://profiles.doe.mass.edu/search/get_closest_orgs.aspx 

Chương  trình  do  bang  duyệt  so  với  trường  CTE  tại  địa  phương 
(Chapter 74 vs. Perkins-Only Programs) 
Chương trình CTE do bang duyệt phần lớn tập trung vào việc chuẩn bị cho học sinh vào các lãnh vực 
nghề đặc biệt . Các chương trình địa phương duyệt có thể chỉ cung cấp trải nghiệm liên quan đến 
nghề nghiệp, nhưng không đòi hỏi phải đáp ứng đúng nhu cầu và chuẩn giống như chương trình do 
bang duyệt. 
https://www.doe.mass.edu/ccte/cvte/cte-families/state-vs-local.html 

Làm  thế  nào  để  nộp  đơn  hay  xin  vào  trường  và  chương  trình  CTE 
Bạn không phải trả học phí để tham dự các trường hoặc chương trình CTE. Bất kỳ học sinh nào sống 
ở Massachusetts đều hội đủ điều kiện tham dự mặc dù chổ học có thể bị hạn chế. Cũng giống như 
bất kỳ trường công lập nào khác, các trường và chương trình CTE được yêu cầu cung cấp chỗ ở và hỗ 
trợ cho học sinh khuyết tật và người học tiếng Anh. 

Nhập học vào các chương trình và trường CTE không được đảm bảo. Khi bạn xem các thông tin 
chung sau đây, điều quan trọng là bạn phải hiểu rõ yêu cầu nộp đơn riêng của từng trường hay 
từng chương trình bạn quan tâm. 

Trường tập trung vào việc đào tạo nghề và Kỹ thuật: Các trường trung học 
tập trung vào việc giáo dục nghề và kỹ thuật có thể phục vụ một cộng đồng, một 
nhóm cộng đồng hoặc toàn vùng. Các trường trung học chuyên biệt này thường 
yêu cầu học sinh từ các khu học chánh khác nộp đơn xin học từ mùa thu hoặc 
mùa đông của năm lớp 8. Phương tiện đi lại thường được cung cấp Thời hạn và 
yêu cầu sẽ khác nhau và có thể được tìm thấy trên trang web của họ. 

Trường địa phương nới mà CTE là một trong nhiều lựa chọn: Trong các cộng 
đồng nơi giáo dục nghề nghiệp và kỹ thuật được cung cấp trong một trường 
trung học địa phương, nhà trường sẽ thông báo cho học sinh và gia đình về quá 
trình này. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với trường trung học địa phương 
của bạn và xin nói chuyện với ai đó có thể cung cấp thông tin về các lựa chọn 
nghề và giáo dục kỹ thuật cho bạn. 

Nếu  chương  trình  bạn  quan  tâm  không  được  cung  cấp  tại  địa  phương 
(Nonresident Student Tuition Program): Nếu chương trình do bang duyệt đặt 
biệt (theo chương Chapter 74) không có sẵn trong khu học chánh nơi bạn ở, bạn 
có cơ hội nộp đơn đăng ký học ở trường ở học khu khác, và phương tiện giao 
thông được cung cấp. 

fcsn.org/sofe 

https://fcsn.org/sofe
https://www.doe.mass.edu/ccte/cvte/cte-families/state-vs-local.html
https://profiles.doe.mass.edu/search/get_closest_orgs.aspx



