
Chỉ Số Học Đại Học/Nghề 
Nghiệp (CCI): Thước Đo Mức 

Độ Sẵn Sàng Vào Đại Học

CCI cho thấy các cơ quan giáo dục địa phương (Local Educational Agencies, LEA) và các trường 
học đang chuẩn bị cho học sinh trung học thành công như thế nào sau khi tốt nghiệp, dù là chương 
trình học sau trung học hay cho một nghề nghiệp nhất định. Vì lý do này, CCI sẽ có cả các thước 
đo mức độ sẵn sàng vào đại học và cho nghề nghiệp. Tờ rơi này đề cập tới các thước đo đánh giá 
mức độ sẵn sàng vào đại học. Để xem các thước đo mức độ sẵn sàng cho nghề nghiệp, vui lòng 
truy cập https://www.cde.ca.gov/ta/ac/cm/documents/ccicareer.pdf. 
Sẵn sàng vào đại học có nghĩa là hoàn thành các môn học được quy định nghiêm ngặt, vượt qua 
các kỳ thi đầy thử thách hoặc nhận được con dấu của tiểu bang. Một số thước đo đánh giá đã 
được Hội Đồng Giáo Dục Tiểu Bang chấp thuận để chỉ ra mức độ sẵn sàng vào đại học, như được 
trình bày dưới đây. Đối với mỗi thước đo, các tiêu chí cụ thể được sử dụng để xác định xem học 
sinh là “Dự Bị” hay “Gần Đạt Dự Bị”.

Dự Bị

Học sinh tốt nghiệp được xếp loại Dự Bị phải đáp ứng ít nhất một trong các tiêu chí:

• Bài Đánh Giá Tổng Kết Smarter Balanced 
Nhận được điểm “Đạt Chuẩn” Cấp Độ 3 trở lên đối với cả môn Ngữ văn tiếng Anh/đọc viết 
tiếng Anh (ELA) và toán

• Các Bài Thi Xếp Lớp Nâng Cao (Advanced Placement, AP) 
Đạt điểm 3 trở lên trong hai bài thi AP 

• Các Bài Thi Tú Tài Quốc Tế (International Baccalaureate, IB)  
Đạt điểm 4 trở lên trong hai bài thi IB 

• Các Khóa Học Tín Chỉ Đại Học 
Hoàn thành hai học kỳ, ba quý hoặc ba học kỳ ba tháng của khóa học tín chỉ đại học với 
điểm C trở lên trong các môn học/Giáo Dục Kỹ Thuật Nghề Nghiệp (CTE) trong đó tín chỉ đại 
học sẽ được cấp 

• Dấu Song Ngữ của Tiểu Bang (State Seal of Biliteracy, SSB)  
Nhận SSB với điểm số Cấp Độ 3 trở lên cho ELA của Bài Đánh Giá Tổng Kết Smarter 
Balanced 
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CCI: Thước Đo Mức Độ Sẵn Sàng Vào Đại Học (tiếp)

• Các yêu cầu a – g của Đại Học California (UC) và Đại Học Tiểu Bang California
(CSU)
Hoàn thành các yêu cầu của khóa học a – g với điểm C trở lên và đáp ứng một trong các
tiêu chí bổ sung bên dưới:

• Bài Đánh Giá Tổng Kết Smarter Balanced: Nhận được điểm Cấp Độ 3 trở lên trong
một môn học (ELA hoặc toán học) và điểm Cấp Độ 2 trở lên trong môn khác

• Hoàn thành một học kỳ/hai quý/hai học kỳ ba tháng của Khóa Học Tín Chỉ Đại Học
với điểm C trở lên trong các môn học/CTE trong đó tín chỉ đại học được trao cho
mỗi khóa học

• Đạt điểm 3 trong một bài thi AP hoặc điểm 4 cho một bài thi IB
• Hoàn thành Chương Trình CTE

Gần Đạt Dự Bị

Học sinh tốt nghiệp được xếp loại Gần Đạt Dự Bị phải đáp ứng ít nhất một trong các tiêu chí:

• Bài Đánh Giá Tổng Kết Smarter Balanced
Nhận được điểm “Gần Đạt Chuẩn” Cấp Độ 2 đối với cả ELA và toán

• Các Khóa Học Tín Chỉ Đại Học
Hoàn thành một học kỳ, hai quý hoặc hai học kỳ ba tháng của khóa học tín chỉ đại học với
điểm C trở lên trong các môn học/CTE trong đó tín chỉ đại học sẽ được cấp

• Các yêu cầu a – g của UC và CSU
Hoàn thành các yêu cầu của khóa học a – g với điểm C trở lên

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang web Bảng Thông Tin Trường Học & Mô  
Hình Trách Nhiệm Giải Trình của California tại https://www.cde.ca.gov/ta/ac/cm/index.asp.
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https://www.cde.ca.gov/ds/sp/cl/calpadsupdflash160.asp



