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Các Buổi Tối Phổ Biến Tin Tức 
 
 
Chúng tôi xin mời và nhiệt tình khuyến khích quý vị tham dự buổi phổ biến tin tức để tìm hiểu thêm về chương 
trình của chúng tôi và các thủ tục nộp đơn! Xin xem lịch trình các buổi phổ biến tin tức đính kèm trong đó có 
ghi ngày, giờ và các địa điểm khác nhau. Quý vị chỉ cần tham dự một buổi. Nội dung sẽ được lập lại bằng tiếng 
Anh và tiếng Tây Ban Nha.     
 

Nhiệm Vụ Của Chúng Tôi 
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Được thành lập vào năm 2002, Breakthrough Silicon Valley là một chương trình chuẩn bị đại học miễn phí  cho các em 
học sinh có nhiều động lực nhưng hạn chế cơ hội giáo dục. Học sinh của chúng tôi gồm nhiều nhóm trẻ khác nhau với 
nhiều động lực, nhiều em trong nhóm mơ ước được theo học đại học và là thế hệ đầu tiên trong gia đình hoặc sẽ là 
người đầu tiên trong gia đình theo học chương trình đại học bốn-năm. Mặc dù chúng tôi không đòi hỏi phải là một học 
sinh Breakthrough "hoàn hảo", tất cả các em học sinh của chúng tôi nhất định cố gắng, làm hết sức mình và hỗ trợ các 
bạn đồng môn Breakthrough.    
 
Học sinh nộp đơn vào chương trình lớp 6 của chúng tôi và, nếu được nhận, sẽ ở trong chương trình của chúng tôi sáu 
năm, cho đến khi được chấp thuận vào chương trình đại học bốn-năm. Do đó, chúng tôi làm việc chặt chẽ với các gia 
đình để hỗ trợ và thử thách các em thực hiện tất cả khả năng của mình.    
 
Nét đặc biệt độc đáo của chúng tôi là mô hình “học sinh dạy học sinh”, trong đó các em học sinh trung học và sinh viên 
đại học phục vụ với tư cách giáo viên, kèm và hướng dẫn các em học sinh nhỏ hơn. Qua những nghiên cứu và kinh 
nghiệm của nhiều năm, chúng tôi đã khám phá ra rằng các em học sinh đó đã là những tấm gương tạo cảm hứng và 
chứng tỏ rằng "học là vui" và "thông minh là lôi cuốn".      
 
Chương trình Breakthrough Silicon Valley đuợc dựa trên mô hình 30-năm phát triển ở San Francisco và nay đã mở rộng 
hơn 30 cộng đồng trên toàn quốc. Chúng tôi là một phần của The Breakthrough Collaborative, một tổ chức giáo dục bất-
vụ-lợi toàn quốc được thành lập ở San Francisco vào năm 1978 dưới tên Summerbridge.   

 

Chương Trình Của Chúng Tôi 
 
 
Chương trình hè                                                       Sáu tuần lễ trong mùa hè 

Những mùa hè sau lớp 6, 7, và 8  

Mục đích: Để chuẩn bị các em học sinh cấp 2 thành công cho năm học tới, cũng như cho những môn học gay go ở trung 
học sẵn sàng cho đại học. 

Mô tả: Vào các mùa hè sau lớp 6, 7, và 8, học sinh sẽ tham gia vào một chương trình trọn-ngày sáu tuần lễ. Các em sẽ 
theo học những lớp trọn ngày. Đây là những lớp nhỏ có ít học sinh (tỷ lệ 4:1, 4 học sinh- 1 giáo viên) và rất gay go. Lớp 
được dạy bởi những em học sinh trung học ưu tú và các sinh viên đại học, đã được đặc biệt tuyển chọn qua một quá 
trình chọn lựa khắt khe, và dưới sự giám sát và huấn luyện của các giáo viên chuyên nghiệp. Học sinh theo học những 
lớp bao gồm bốn môn học chính (Toán, Khoa học, Văn chương, và Luận văn), các môn nhiệm ý giáo khoa và không-giáo 
khoa, và phát triển năng khiếu học tập. Trong suốt mùa hè, các em tham gia vào nhiều buổi du khảo và các môn ngoài-
giáo-trình khác.  

 
Chương trình Sau-giờ-học                                8 tuần lễ: 2 ngày một tuần, sau giờ học 

        (Có thể chọn lựa thêm giờ hỗ trợ giáo khoa) 
lớp 7 và lớp 8 

Mục tiêu:  Mục đích của chương trình Sau-giờ-học là tạo cơ hội cho học sinh học hỏi và tham gia sinh hoạt trong một 
môi trường sáng tạo và vui cùng với các bạn cùng lứa tuổi bên ngoài giờ học, và phát triển những kỹ năng nhẳm chuẩn bị 
các em sẵn sàng cho những môn học gay go ở trung học và đại học, cũng như về giao tiếp, hợp tác, và lý luận.  

Mô tả:  Biết rằng khi học sinh đến với chúng tôi, các em đã trải qua trọn một ngày học, do đó chương trình Sau-giờ-học 
nhắm vào sự phát triển cần thiết cho việc học, trau dồi kỹ năng vào-đại-học trong một môi trường vui và sáng tạo. Ba 
tiếng đồng hồ một tuần (chia làm hai ngày), học sinh sẽ làm việc theo nhóm tham gia vào sinh hoạt thực hành STEM, viết 



 

 

 

các vấn đề để cùng nhau giải quyết, các bài thuyết trình, và nhận xét phản ánh. Đồng thời cũng đảm bảo các em học sinh 
duy trì mối quan hệ với các bạn trong nhóm Breakthrough trong suốt năm học. Chương trình được hướng dẫn bởi các 
sinh viên đại học. Những sinh viên này đã chứng tỏ thông minh và dấn thân vào sự học là “phong độ”. 

 

Cố Vấn Cho Việc Học và Kế Hoạch Chuẩn Bị Trung Học                                                                                 Liên tục  

lớp 7 —12 

Mục tiêu: Để đảm bảo học sinh duy trì điểm học ngoại hạng và có thể có những chọn lựa tốt nhất cho trung học và đại 
học.    

Mô tả: Trong suốt năm học, ban điều hành Breakthrough Silicon Valley thường xuyên kiểm tra điểm học để bảo đảm học 
sinh thành công ở trường và trên đường thi đua vào đại học bốn-năm. Nếu một học sinh gặp khó khăn về một địa hạt 
giáo khoa, ban điều hành sẽ làm việc với học sinh này qua những buổi họp cá nhân với học sinh và gia đình, kèm riêng 
một mình, và hoặc có những biện pháp can thiệp thích hợp khác. Thêm vào đó, khi mới bắt đầu vào học lớp 8, các em 
học sinh và gia đình sẽ tham gia vào những lớp hướng dẫn, họp cá nhân, và điền đơn trợ giúp tài chính (nếu cần) để 
chuẩn bị cho trung học.  

 

Những Lớp Hướng Dẫn Cuối Tuần "Siêu Thứ Bảy" Liên tục  

lớp 7 —12 

Mục tiêu: Để phát triển khả năng lãnh đạo chỉ huy và xây dựng một cộng đồng Breakthrough đi-lên-đại-học.    
Mô tả: Trong suốt những năm ở trường cấp 2, học sinh tham gia 2-3 ngày "Siêu Thứ Bảy" một năm: một loạt những lớp 
hướng dẫn trọn-ngày để hỗ trợ các em về mặt học vấn và giúp phát triển năng khiếu xã hội và lãnh đạo chỉ huy. Các lớp 
hướng dẫn cuối tuần diễn ra trong suốt những năm ở trung học, và bao gồm nhiều đề tài rộng lớn như xây dựng khả 
năng học, chuẩn bị cho đại học, và lãnh đạo chỉ huy.   

 

Chương trình Đường-Vào-Đại-Học (College Bound)  Liên tục  

lớp 9 —12 

Mục tiêu: Để đảm bảo học sinh đi đúng đường đại học trong thời gian ở trung học và kết nối các em với những cơ hội 
tốt nhất cho đại học.    

Trong những năm ở trung học, ban điều hành Breakthrough Silicon Valley làm việc chặt chẽ với các em học sinh và gia 
đình về cố vấn việc lấy các lớp dự bị đại học, theo dõi điểm học, luyện thi vào đại học, tiếp tục hỗ trợ về giáo dục và các 
môn ngoài-giáo-trình, và các thể thức ghi danh và chọn lựa đại học cho từng cá nhân. Chúng tôi cung cấp dịch vụ dạy 
kèm cho các học sinh với điểm "C" hoặc thấp hơn trong một môn học. Mỗi một học sinh Breakthrough sẽ đi thăm tối 
thiểu 10 trường đại học vào lúc học lớp 12. Phụ huynh cũng được cung cấp những lớp hướng dẫn liên tục và dịch vụ cố 
vấn để làm thế nào giúp con em một cách hữu hiệu qua quá trình này.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Lời khai của Phụ huynh/Giám hộ (Parent/Guardian Statement)   

          
Chỉ dẫn: Mẫu đơn này dành cho phụ huynh hoặc giám hộ hoàn tất. Xin vui lòng nộp lại cùng với đơn ghi danh của học 

sinh. Tại sao chúng tôi đặt những câu hỏi này? Yếu tố đầu tiên chúng tôi cân nhắc ở mỗi đơn ghi danh là động cơ thúc 

đẩy. Tuy nhiên, chúng tôi cũng cân nhắc một số yếu tố khác, chẳng hạn như học sinh có phải là người đầu tiên trong gia 

đình sẽ theo học đại học không. Mắc dù những yếu tố này có thể ảnh hưởng đến quyết định của chúng tôi, nhưng không 

hẳn bảo đảm việc nhận hoặc không nhận. Những câu hỏi này được giữ kín và sẽ không được phổ biến cho bất cứ ai 

ngoài Breakthrough.   

 

Tên học sinh nộp đơn: Tên              Họ      

             
Ngày sinh của học sinh:      Nơi sinh (thành phố/tiểu bang):     
  
Nếu sinh ở ngoài nước Mỹ, em đã sống ở Mỹ bao lâu (số năm/tháng)?     

 

Chi tiết về Phụ huynh/Giám hộ 

        Phụ huynh/Giám hộ 1        Phụ huynh/Giám hộ 2 

Xin lưu ý: Phụ huynh/Giám hộ 1 sẽ được liên hệ trong suốt quá trình ghi danh vì là người liên lạc chính thức. Trong trường hợp 
không thể liên lạc với Phụ huynh/Giám hộ 1, sẽ liên lạc với Phụ huynh/Giám hộ 2. 

Liên hệ với người nộp đơn      ______   __________________________________________ 
 

Tên                  

 

Địa chỉ nơi cư ngụ                

 

Thánh phố, Tiểu bang, Zip               

 

Điện thoại nhà                 

 

Điện thoại di động                

 

Email thường dùng                

 

Nghề nghiệp/Chức vụ                

 

Nơi làm việc                  

 

Nơi sinh                  



 

 

 

Ngôn ngữ nào quý vị  

dùng để nói chuyện với  ______________________________________________________________________________________ 

con em ở nhà? 

Ngôn ngữ nào chính thức sử dụng trong gia đình?:      ___________________ 

    

Chủng tộc và sắc dân của học sinh- Xin chọn một. 
Chủng tộc của học sinh: □ Mỹ Phi Châu □ Mỹ Da đỏ  □ Châu Mỹ La tinh/Tây Ban Nha □ Á Châu 
                 □ Da trắng Không Phải Tây Ban Nha         □ Đa chủng:    ____  
Học sinh thuộc Dân tộc:          
    ( Ví dụ: Việt Nam, Mễ Tây cơ, Phi Luật Tân…) 

Trình độ học vấn của Phụ huynh/Giám hộ 
Đánh dấu vào trình độ học vấn cao nhất của mỗi phụ huynh/giám hộ. Xin chọn một.  
  
PHỤ HUYNH/GIÁM HỘ 1: Tên           
 

□ Không đi học   □ Học hết lớp            □ Trung học 

 

□ Một số năm đại học  □ 4 năm đại học (tên trường và bằng cấp)       

 

□ Thạc sĩ /Tiến sĩ (tên trường và bằng cấp)            

 

PHỤ HUYNH/GIÁM HỘ 2: Tên           
 

□ Không đi học   □ Học hết lớp            □ Trung học 

 

□ Một số năm đại học  □ 4 năm đại học (tên trường và bằng cấp)       

 

□ Thạc sĩ /Tiến sĩ (tên trường và bằng cấp)            
 

Lý lịch gia đình 
Phụ huynh/Giám hộ:         □ Kết hôn   □ Độc thân    □ Ly thân    □ Ly dị     □ Mẹ đã qua đời    □ Cha đã qua đời 

 

Nếu ly thân hoặc ly dị, ai là phụ huynh/giám hộ hợp pháp?            □ Phụ huynh/Giám hộ 1       

□ Phụ huynh/Giám hộ 2 

 

Học sinh hiện sống với:         □ Phụ huynh/Giám hộ 1      □ Phụ huynh/Giám hộ 2 

 

Nếu ly dị hoặc ly thân, xin giải thích quý vị muốn Breakthrough liên lạc với mỗi phụ huynh/giám hộ về quá trình tuyển 

chọn như thế nào?  

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 



 

 

 

Lợi tức gia đình 

Lợi tức của gia đình như thế nào?  Con tôi có được ăn trưa miễn phí/giảm phí ở trường không?   

□   $0 – $19,999 một năm     □ Có  □ Không 

□    $20,,000 – $29,999 một năm 

□  $30,001 – $39,999 một năm         

□ $40,000 – $49,999 một năm 

□ $50,000 – $59,999 một năm 

□ Trên $60,000 một năm 

Dự đoán TỔNG SỐ lợi tức của phụ huynh/giám hộ 1 trong năm 2016:________________ 

Dự đoán TỔNG SỐ lợi tức của phụ huynh/giám hộ 2 trong năm 2016:________________ 

Xin ghi dự đoán TỔNG SỐ lợi tức của gia đình trong năm 2016:______________________ 

Tình trạng nhà ở 
1. Quý vị thuê?          □ Có  □ Không 
2. Nếu thuê, quý vị có chia sẻ tiền thuê với gia đình khác không?    □ Có  □ Không 
3. Quý vị làm chủ?         □ Có  □ Không 
4. Nếu làm chủ, quý vị có chia sẻ tiền nợ nhà với gia đình khác không?   □ Có  □ Không 

Thành phần trong gia đình 
Ngoại trừ phụ huynh/giám hộ và học sinh nộp đơn, xin liệt kê tất cả những người khác trong gia đình từ người lớn tuổi 

nhất đến người nhỏ tuổi nhất.  Xin ghi có hoặc không ở cột cuối cùng cho biết mỗi thành phần trong gia đình liệt kê dưới 

đây có hay không đóng góp hoặc chia sẻ chi phí trong nhà như tiền thuê nhà, điện nước, y tế và thực phẩm.    

Tên, Họ của anh chị em Tuổi Lớp Trường đang học Có đóng góp về tài 

chính không? 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

 

Tổng số người trong gia đình?       

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Trả lời vắn tắt của Phụ huynh/Giám hộ  
 
 
Câu hỏi 1: Xin cho chúng tôi biết tại sao QUÝ VỊ, với tư cách là phụ huynh/giám hộ  muốn cho con em tham gia 
Breakthrough và tại sao quý vị nghĩ rằng cho con em theo học đại học bốn năm là quan trọng?  
                
 
               
 
               
 
               
 
Câu hỏi 2: Xin mô tả sự tham gia của quý vị vào cộng đồng. Cộng đồng có thể bao gồm: trường học của con em, tình 
nguyện, tham gia vào bất cứ một nhóm hỗ trợ nào, các lớp dành cho phụ huynh, dìu dắt, nhà thờ, hoặc các đoàn thể với 
các trung tâm giúp đỡ về các nguồn trợ lực? 
 
               
 
               
 
               
 
Câu hỏi 3: Breakthrough tìm kiếm những học sinh quyết tâm trong việc học, và hoàn toàn trách nhiệm. Xin vui lòng cho 
chúng tôi biết tại sao quý vị nghĩ rằng con em quý vị là một học sinh nhiệt tình và cương quyết. Xin cho ví dụ để yểm trợ 
cảm nghĩ của mình.  
 
               
 
               
 
               
 
               
 
Câu hỏi 4 : Con em quý vị có ham học không?  Cái gì/thái độ quý vị đã nhìn thấy ở con em chứng tỏ em ham học?  
Nếu không, tại sao quý vị nghĩ rằng em muốn là một học sinh của Breakthrough? 
 
               
 
               
 
               
 
               
 
 



 

 

 

 
Câu hỏi 5: Làm cách nào mà quý vị đã nhìn thấy được con em tôn tọng quý vị hoặc người lớn khác trong đời sống? Xin 
cho những ví dụ cụ thể. 
              _____ 
 
              _____ 
 
              _____ 
 
              _____ 
 
              _____ 
 
Câu hỏi 6: Để đảm bảo con em được hỗ trợ và khuyến khích cần thiết ở Breakthrough, xin cho chúng tôi biết những dịch 
vụ yểm trợ về giáo dục hiện tại con em đang nhận được, nếu có thể (ví dụ. trị liệu ngôn ngữ và nói, kèm thêm, thuốc 
men, hoặc các tiện nghi, bản kế hoạch IEP, kế hoạch 504 tạo các tiện nghi, RSP, v.v…)  
 
              ______ 
 
              ______ 
 
Câu hỏi 7: Với tư cách là một phần tử trong gia đình Breakthrough, quý sẽ phải cam kết :   

 Con em quý vị sẽ tham gia một chương trình học sáu tuần lễ vào mùa hè: 2017, 2018, và 2019. 

 Con em quý vị sẽ tham gia chương trình sau giờ học hai lần một tuần trong thời gian học lớp 7 và 8. 

 Phụ huynh sẽ tham gia tất cả các lớp hướng dẫn, các buổi họp, và hội thảo trong suốt chương trình sáu-năm. 

 Chương trình Breakthrough trung học từ lớp 9-12 (các lớp hướng dẫn hàng tháng cho cả học sinh lẫn phụ huynh, 

các buổi họp cá nhân và đảm bảo liên lạc thường xuyên với viên chức Breakthrough để bảo đảm gia đình được 

trợ giúp toàn bộ về tất cả các dịch vụ chuẩn bị cho đại học.  

 
Xin giải thích và cho biết QUÝ VỊ, là những phụ huynh, chuẩn bị và thực hiện sự cam kết này như thế nào. 
              ______ 
 
              ______ 
 
              ______ 
 
              ______ 
 
               
 
 
Được nhận vào Breakthrough Silicon Valley là một sự tuyển chọn rất kỹ lưỡng. Nếu bài viết và hồ sơ học vụ của con em 

đạt những yêu cầu về ghi danh của chúng tôi, chúng tôi sẽ mời quý vị và con em đến để được phỏng vấn. Cuộc phỏng 

vấn của Breakthrough bao gồm phỏng vấn cả hai người, học sinh và phụ huynh/giám hộ đã nộp đơn cho chương trình. 

Nếu được chọn để phỏng vấn với Breakthrough, quý vị sẽ được thông báo cuộc hẹn hai tuần trước ngày phỏng vấn.   



 

 

 

Thư báo sẽ được gửi qua email quý vị cung cấp cho chúng tôi ở trang đầu tiên trong đơn. Xin vui lòng ghi lại dưới đây 

email của một hoặc cả hai phụ huynh. Nếu phụ huynh/giám hộ không có một địa chỉ email đang được sử dụng, xin vui 

lòng thực hiện một email hoặc cung cấp địa chỉ email của con em dưới đây.  

XIN VIẾT RÕ RÀNG để tránh tình trạng email không đúng. 

Email của Phụ huynh/Giám hộ 1:____________________________________________________________ 

 

Email của Phụ huynh/Giám hộ 2:____________________________________________________________ 

 

Email của Học sinh:_______________________________________________________________________ 

  

Xin chọn ngày và ngôn ngữ quý vị muốn cho buổi phỏng vấn. 

Nếu quý vị nộp đơn trước thời hạn nộp đơn sớm, xin chọn một ngày phỏng vấn dưới đây: 

□ Chiều thứ Năm  □ Ngày thứ Bảy  

    9 Tháng 3, 2017  11 Tháng 3, 2017 Ngôn ngữ:__________________________ 

Nếu quý vị nộp đơn sau thời hạn nộp đơn sớm, xin chọn một ngày phỏng vấn dưới đây: 

□ Chiều thứ Năm  □ Ngày thứ Bảy  

    6 Tháng 4, 2017  8 Tháng 4, 2017  Ngôn ngữ:__________________________ 

 

 

 

Cam kết của Phụ huynh/Giám hộ  

Khi ký tên dưới đây, tôi cho Breakthrough Silicon Valley biết tôi hiểu rằng đây là chương trình với sự cam kết sáu-năm, 

và tôi rất phấn khởi tham gia và nhận sự hỗ trợ cần thiết để đảm bảo con tôi ghi danh vào đại học bốn-năm tiếp theo 

trung học.     

    

 

 

            _______________  

 Chữ ký Phụ huynh/Giám hộ 1    Chữ ký Phụ huynh/Giám hộ 2 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 


