
Đã sửa đổi Tháng Sáu, 2022 

Chương Trình Tuyển Sinh Có Bảo Đảm (Guaranteed 
Admissions Program, GAP) của NTPS 
(Chỉ dành cho Học Sinh Trung Học Phổ Thông) 

Sở Học Chánh North Thurston đang hợp tác với các trường đại học và cao đẳng công lập hệ bốn năm của Washington 
để đáp ứng các mục tiêu đại học và nghề nghiệp của các học sinh tại tiểu bang Washington. Chúng tôi chú trọng vào 
việc tăng cường khả năng tiếp cận cho những học sinh muốn theo học đại học. Nhiều cơ sở đào tạo tú tài công lập của 
Washington hiện đang cung cấp các chương trình tuyển sinh có đảm bảo dành cho những học sinh đáp ứng các tiêu chí 
đã định.   

Chương Trình Tuyển Sinh Có Bảo Đảm của Tổ Chức Tú Tài Công Lập Washington 

Chương Trình Tuyển Sinh Có Bảo Đảm sẽ đưa ra hoạt động tuyển sinh trực tiếp tại Đại Học Central Washington, Đại 
Học Eastern Washington, Trường Cao Đẳng Tiểu Bang Evergreen, Đại Học Western Washington và Đại Học Tiểu 
Bang Washington.   

Tất cả các chương trình Tuyển Sinh Có Bảo Đảm đều yêu cầu đáp ứng hai tiêu chí để học sinh hội đủ điều kiện: (1) 
Điểm GPA tối thiểu hoặc xếp hạng GPA/lớp học tối thiểu và (2) Hoàn thành Các Yêu Cầu về Phân Bổ Học Tập của 
Trường Đại Học/Cao Đẳng (CADR).   

• CWU - GPA 3.0 và hoàn thành CADR
• EWU - GPA 3.0 và hoàn thành CADR
• Evergreen - GPA 2.5 và hoàn thành CADR
• WWU – GPA 3.0 và hoàn thành CADR
• WSU - GPA 3.0 và hoàn thành CADR

Ngoài các trường đại học công lập được liệt kê ở trên, Sở Học Chánh North Thurston có thỏa thuận với Đại Học Pacific 
Lutheran để cung cấp hoạt động tuyển sinh trực tiếp cho các học sinh có điểm GPA tối thiểu 3.3 và các khóa học cụ thể. 
Các trường cao đẳng và đại học bổ sung có thể được thêm vào danh sách này.  

Nếu một học sinh đáp ứng các tiêu chí hoặc sắp sửa đáp ứng các tiêu chí khi hoàn thành chương trình trung học phổ 
thông, học sinh đó sẽ được bảo đảm nhận vào trường. Học sinh hội đủ điều kiện để được tuyển sinh có bảo đảm phải 
hoàn thành đơn đăng ký nhập học và các yêu cầu bổ sung của cơ sở giáo dục đó.  

Cách Học Sinh Tham Gia Chương Trình Tuyển Sinh Có Bảo Đảm 

Để tham gia vào Chương Trình Tuyển Sinh Có Bảo Đảm với các cơ sở đào tạo tú tài công lập được xác định ở trên, vui 
lòng xem lại biểu mẫu này và nhờ cha/mẹ/người giám hộ của học sinh ký tên, xác nhận rằng học sinh được phép tham 
gia vào chương trình này, bao gồm cả việc tiết lộ thông tin học sinh được ghi trên biểu mẫu chấp thuận này.  

Thông Tin Học Sinh được chia sẻ với các Cơ Sở Đào Tạo Tú Tài Công Lập của Washington: 

• Tên
• Họ
• Ngày sinh
• Email trong hồ sơ (để liên hệ với học sinh về cơ hội tham gia chương trình)
• Điểm GPA chưa có trọng số
• Học bạ
• Chi tiết về khóa học (ví dụ: hạng ưu/honor, tín chỉ kép)
• Chủng tộc và dân tộc
• Khả năng hội đủ điều kiện hưởng bữa ăn miễn phí/giảm giá

Bằng cách ký tên vào biểu mẫu này, tôi chấp thuận việc chia sẻ thông tin học sinh của tôi với các tổ chức được liệt kê.

Tên Cha/Mẹ/Người Giám Hộ (vui lòng viết hoa) Chữ ký của Cha/Mẹ/Người Giám Hộ (Tùy chọn nếu học sinh từ 18 tuổi trở lên) Ngày (mm/dd/yyyy) 

Tên Học Sinh (vui lòng viết hoa) Chữ ký của Học Sinh (Tùy chọn nếu học sinh dưới 18 tuổi) Ngày (mm/dd/yyyy) 


