
Chính sách của Khu Học Chánh Houston là không kỳ thị vì lý do tuổi tác, mầu da, phế tật, tổ tiên, quốc gia gốc, tình trạng hôn nhân, chủng tộc, tôn giáo, phái tính, tình trạng cựu chiến binh, 
đảng phái chính trị, khuynh hướng tính dục, giới tính và/hoặc sự biểu lộ giới tính trong sự giáo dục của học khu hoặc trong chương trình tuyển dụng nhân viên và các sinh hoạt của học khu.

2013
NGÀY HƯỚNG 

NGHIỆP & TÌM HIỂU VỀ ĐẠI HỌC
Những 
Ai Nên 
Tham Dự?

Dành cho quý phụ huynh và học sinh trung học đệ nhất và đệ nhị cấp.

Thứ Bảy, 16 tháng 11, 2013
Trường Trung Học Bellaire l 5100 Maple, Bellaire 77041
Ghi Danh / Trò Chuyện với các Diễn Giả: 8 – 8:45 sáng

Khai Mạc: 9 – 9:20 sáng l Các Khóa Hội Thảo: 9:30 – 12:00 trưa
Diễn Giả Danh Dự: Dân Biểu Tiểu Bang Gene Wu

THAM DỰ MIỄN PHÍ

Học sinh sẽ tìm hiểu những ngành nghề từ các diễn giả chuyên nghiệp trong các lãnh vực: thương  mại, nghệ 
thuật sáng tạo, nghệ thuật ẩm thực, giáo dục/nghiên cứu, năng lượng, kỹ sư, kinh doanh, y tế, tin học, công lực/phục 
vụ công cộng, luật pháp, truyền thông, tâm lý học/xã hội học.

Điểm tâm và gặp gỡ (8 – 8:45 sáng) giờ gặp gỡ và  trò chuyện với các diễn giả.

Học sinh sẽ tìm hiểu về tiến trình chuyển tiếp từ đệ nhất cấp lên trung học đệ nhị cấp.

Học sinh sẽ học hỏi về tiến trình chuẩn bị vào đại học: cách chọn trường, thủ tục nộp đơn, bài tiểu luận, thư giới 
thiệu, và cách xin trợ cấp tài chánh, học bổng.

Sẽ có buổi hội thảo cho phụ huynh bằng các tiếng Anh, Trung Hoa, và Việt nam để giúp quý phụ huynh hiểu 
rõ về tiến trình vào đại học của con em mình.

Xin ghi danh trước. Để ghi danh, hãy vào trang www.houstonisd.org/asiancareer
Để biết thêm chi tiết, xin vào trang nhà của Ngày Hướng Nghiệp: www.hisdasiancareer.wordpress.com
Muốn biết thêm chi tiết, vui lòng liên lạc Ts. Sabrina Nguyễn, Phối Hợp Viên Khu Học Chánh Houston 

qua địa chỉ email snguyen1@houstonisd.org, hoặc qua số điện thoại 713-556-7220


