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Los Angeles College Promise mang lại lợi ích cho Los Angeles,
khu vực của chúng ta và bang California với việc:

Los Angeles College Promise (LACP) phục vụ các sinh viên lần 
đầu bước vào cao đẳng thông qua một chiến lược toàn diện 
được thiết kế để hỗ trợ sinh viên hoàn thành được  bằng cao 
đẳng và/hoặc có được một chứng chỉ nghề.

Mục đích của chúng tôi là để giúp các sinh viên “khởi đầu 
đúng” trên con đường để đi tới “kết thúc đúng” với một tấm 
bằng, hoặc chuyển tiếp học đại học hay có một chứng chỉ 
nghề bằng phương thức hợp lý cả về thời gian lẫn hiệu quả 
công việc.  

Các khía cạnh quan trọng của LACP là
• Miễn trừ học phí năm thứ nhất cho học cao đẳng

• Ưu tiên ghi danh

• Nhóm hỗ trợ chuyên môn cung cấp nhiều dịch vụ hỗ trợ về học 
tập và hỗ trợ sinh viên

Tăng số lượng và tỷ lệ học 
sinh trung học cuối cấp lên 

học cao đẳng

Kích thích nền kinh tế bằng 
cách đáp ứng với dao động 
về lượng lao động sẵn sàng 

cho California.

Giúp sinh viên đạt được 
ước mơ của mình



Gốc Á: 2,2%

Da Trắng: 3,4%

Gốc Phi: 3,6%

Gốc Philippin: 2,0%

Gốc Tây - Bồ: 87,3%

Dữ liệu về học sinh tính đến tháng      
Hai năm 2019
• 4.942 người hiện được công nhận là sinh viên LACP 

(thêm 472 người là sinh viên CA Promise)

• 76% sinh viên LACP năm 2017 tiếp tục học đến Kỳ Mùa 
Thu (50% tiếp tục học toàn bộ thời gian)

• Khoảng 19% sinh viên LACP năm 2018 không đủ điều 
kiện để được miễn trừ phí của liên bang (Học Bổng Col-
lege Promise, trước đây gọi là BOG)

• Có khoảng 87% sinh viên LACP được xác định là người 
gốc Tây - Bồ

So với Kỳ học Mùa Thu 2016
• Tỷ lệ ghi danh học toàn bộ thời gian của sinh viên cao 

đẳng mới vào học lần đầu tăng lên 56% tại chín trường 
cao đẳng trong Học Khu Cao Đẳng Cộng Đồng Los 
Angeles (LACCD)

• Tổng số ghi danh của học sinh tốt nghiệp mới đây tại 
Khu Học Chính Thống Nhất Los Angeles (LAUSD) tăng 
đến 24%, trong khi xu hướng ghi danh trên toàn quốc 
giảm do tỷ lệ dân số là học sinh cuối cấp trung học có xu 
hướng giảm 

• Có thêm nhiều học sinh xin hỗ trợ tài chính vì đó là yêu 
cầu để được tham gia L.A. College Promise

• Tất cả các sinh viên LACP được nhận thêm các dịch vụ 
hỗ trợ như gia sư, hướng dẫn và cố vấn

Tỷ Lệ Sinh Viên Theo Chủng Tộc (2019)

Các Hợp Phần Chính
Tiếp cận và tham gia sớm cho học sinh                
Quận Los Angeles

• Các ngày hội thông tin về trường cao đẳng

• Điền đơn miễn phí cho Đơn Xin Trợ Cấp của Liên 
Bang cho Học Sinh (FAFSA) tại trường trung học

• Ưu tiên ghi danh đăng ký

• Đánh giá toàn diện để xếp lớp dựa trên năng lực

• Tham gia trước trong các dịch vụ hỗ trợ

Kinh nghiệm năm đầu

• Chuyển đổi mùa hè (định hướng kéo dài)

• Miễn học phí (ghi danh miễn phí) cho năm thứ nhất

• 12 đến 15 học phần cho mỗi niên học

• Thời gian biểu cấu trúc bao gồm tiếng Anh và toán 
bắt buộc

• Huấn luyện, hướng dẫn và cố vấn một cách liên tục



Nhóm so sánh là các nhóm sinh viên vào học cao đẳng lần đầu, học toàn bộ thời gian trong năm 2016
tại các trường thuộc LAUSD.

Ghi danh học toàn bộ thời gian
Nghiên cứu cho thấy việc ghi danh học toàn 
bộ thời gian là yếu tố chính để đạt được 
thành công của sinh viên thuộc nhóm sau khi 
tốt nghiệp trung học. Để duy trì lực lượng lao 
động bền vững cho tiểu bang, California đang 
thiếu khoảng một triệu công nhân viên trình độ 
tốt nghiệp cao đẳng.

Sức Mạnh của Lời Hứa
L.A. College Promise đang chứng minh kết quả mạnh mẽ với các 
sinh viên đầu tiên ghi danh vào chương trình hiện đang theo học 
các lớp tại chín trường cao đẳng cộng đồng của LACCD.

Những Thành Công Ban Đầu của Los Angeles College Promise 
Trong Năm Học 2017-2018

Los Angeles College Promise là sự hợp tác giữa: 20190228v8

—
số lượng sinh viên tăng 

thêm đã hoàn thành 
chương trình Anh ngữ
và Toán, với tỷ lệ tăng

là 71,0%

—
số lượng sinh viên tăng 
thêm đã hoàn thành 30 
giờ tín chỉ trong năm
học đầu tiên, với tỷ lệ 

tăng là 23,8%

—
số lượng sinh viên tăng 

thêm sẽ tiếp tục học
đến Kỳ Mùa Thu tiếp
theo, với tỷ lệ tăng là 

17,7%
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Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập trang web 


