Cơ hội học đại học và nghề
nghiệp ở đây là dành cho bạn.
Sẵn có một trường đại học hoặc chương
trình đào tạo cho bạn.
Dù bạn đang ở đâu trong cuộc sống, vẫn có một
chương trình có thể giúp đáp ứng nhu cầu của bạn.
Đây có thể là chứng chỉ nghề nghiệp, bằng hai năm,
học nghề, bằng cử nhân hoặc chứng chỉ khác.

Bạn có thể tham gia khóa đào tạo và đại
học—cho dù bạn đang khởi động lại hay
chỉ mới bắt đầu.
Bạn có biết hơn một nửa sinh viên cao đẳng cộng
đồng và 1/4 sinh viên đại học công lập Oregon trên
25 tuổi không? Không bao giờ là quá muộn để có
được bằng cấp hoặc giấy chứng nhận, hoặc hoàn
thành chương trình đào tạo! Có thể bạn đã bắt đầu,
nhưng chưa kết thúc. Có thể bạn đã cân nhắc việc
nộp đơn, nhưng bạn nghĩ rằng việc đó không dành
cho bạn. Dù bạn đã đi con đường nào, bạn cũng có
những lựa chọn.

Tôi chứng minh rằng tôi có thể hoàn thành
bằng không chỉ cho bản thân mình mà còn
cho con tôi. Tôi muốn thành công trong
việc này cho họ để họ biết rằng bạn luôn
có thể tiếp tục nơi bạn đã từ bỏ và làm cho
cuộc sống bạn muốn.

Bằng cấp hoặc giấy chứng nhận có thể
thúc đẩy sự nghiệp và thu nhập của bạn.
Chương trình đào tạo hoặc đại học phù hợp có thể
giúp bạn nhận được công việc trả lương cao, tiến
bộ trong lĩnh vực làm việc hiện tại hoặc bắt đầu một
ngành nghề mới.

Trường đại học và đào tạo có thể phù
hợp với cuộc sống và lịch trình của bạn.
Tôi đang cố gắng học nghề vì tôi muốn
kiếm được một mức lương tốt hơn để chu
cấp cho gia đình, và làm điều đó với một
công việc tôi yêu thích.

Làm việc toàn thời gian? Vừa đi học vừa phải chăm
con? Có nghĩa vụ gia đình không? Các trường đại
học và trường cao đẳng cộng đồng Oregon cung cấp
các khóa học trực tuyến, có địa điểm trên khắp tiểu
bang và cung cấp các chương trình bán thời gian
hoặc toàn thời gian để đáp ứng nhu cầu của bạn.

Không có cách nào để trở thành sinh
viên đại học. Tìm con đường phù hợp
với bạn.
Nhân viên đại học có thể giúp bạn chọn chương
trình tốt nhất cho bạn, tìm kiếm các lựa chọn hỗ
trợ tài chính, tìm hiểu các tín chỉ trước đây có thể
chuyển và hoàn thành bằng cấp hoặc chứng chỉ của
bạn như thế nào.

Trường trung học thật khó khăn với tôi. Tôi
chưa từng mường tượng ra cảnh mình đi
học như thế nào. Nhưng cuối cùng khi tôi
đăng ký tham gia một lớp học, cuối cùng tôi
cũng trở thành người giơ tay, trả lời các câu
hỏi. Trước đây tôi chưa bao giờ biết mình có
thể làm gì!

Hỗ trợ tài chính có thể giúp cho hoạt
động giáo dục và đào tạo của bạn có giá
phải chăng.
Học bổng và trợ cấp sẵn có để giúp bạn chi trả học
phí, sách và các chi phí khác.
Lần thứ hai ở trường đại học, tôi cảm thấy
như mình đã sẵn sàng. Tôi tập trung hơn.
Tôi nhận được đơn xin trợ giúp tài chính
đúng hạn và thực sự được giúp đỡ. Và
khi tôi có mặt ở đó, gặp rất nhiều sinh viên
như tôi, làm việc với bằng cấp trong những
lĩnh vực mà tôi chưa bao giờ nghĩ đến,
như khoa học máy tính và sức khỏe cộng
đồng, khiến tôi nhận ra rằng tôi có nhiều
lựa chọn hơn cho bản thân mình. Nếu họ
có thể, tôi có thể!

Nói chuyện với cố vấn hoặc truy
cập oregon.gov/highered để tìm
hiểu thêm về các lựa chọn của bạn.

Mỗi năm, Tiểu bang Oregon trao hơn 100 triệu đô
la tiền trợ cấp cho sinh viên và quản lý hơn 600 học
bổng tư nhân.
• Hoàn tất đơn xin hỗ trợ miễn phí sinh viên liên
bang (FAFSA) hoặc Đơn đăng ký hỗ trợ sinh
viên của Oregon (ORSAA).
• Tìm và nộp đơn xin trợ cấp tiểu bang và
học bổng mà bạn đủ điều kiện tham gia tại
OregonStudentAid.gov.
• Nói chuyện với văn phòng hỗ trợ tài chính tại
trường học hoặc chương trình mà bạn quan tâm.

