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Cảm ơn bạn đã quan tâm đến việc đăng ký vào College Track! 
 
Để hoàn thành hồ sơ này, bạn cần có các thông tin sau: 
 
Thông tin liên lạc (Số điện thoại và địa chỉ email) cho: 

• Chính bạn, để chúng tôi có thể thông báo cho bạn về tình trạng hồ sơ của bạn. 
• Cha mẹ hoặc người giám hộ 
• Liên hệ khẩn cấp, lý tưởng là người không sống cùng bạn 

 
Thu nhập và quy mô hộ gia đình của bạn 

• Tại sao? College Track hỗ trợ học sinh có cha mẹ không có bằng cử nhân tại Hoa Kỳ HOẶC 
học snih có hộ gia đình có thu nhập thấp. 

• Do chính phủ và các khoản tài trợ khác mà College Track nhận được, chúng tôi được yêu cầu 
xác minh thu nhập của phụ huynh hoặc người giám hộ. 

 
Địa chỉ Email đang hoạt động cho Giáo viên hoặc Tư vấn viên mà bạn sẽ yêu cầu thư giới thiệu 
(nếu được yêu cầu). 

• Không phải địa điểm nào của College Track đều yêu cầu Thư giới thiệu tại thời điểm này. Hồ 
sơ sẽ hiển thị nếu Thư giới thiệu được yêu cầu tại địa điểm của bạn.  
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Về phần này: Thông Tin Học Sinh 
Tất cả thông tin được cung cấp trong Phần Thông Tin Học Sinh sẽ được hoàn thành bởi học sinh nào đăng ký 
vào College Track. Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin này để liên lạc với bạn về một cuộc phỏng vấn vì vậy hãy 
đảm bảo tất cả thông tin là chính xác. 
 
Để bắt đầu, hãy chọn địa điểm College Track gần bạn.

q College Track Oakland 
q College Track San Francisco 
q College Track East Palo Alto 
q College Track Sacramento 

q College Track Boyle Heights 
q College Track Watts 
q College Track Aurora 
q College Track Denver 

q College Track at the Durant 
Center 

q College Track Ward 8 
q College Track New Orleans 

 
Thông tin học tập của bạn 
 
*Tên trên pháp lý của học sinh: ________________________________ *Chữ đầu của tên lót: _______ 

*Họ pháp lý của học sinh: ______________________________________ *Ngày sinh: ________________ 

Thông tin trường hiện tại của bạn 
 
*Lớp hiện tại của bạn 

q Lớp 8 
 

q Lớp 9 
 

q Lớp 10 
 

q Lớp 11 
 

q Lớp 12 

*Trường trung học: ________________________________________________________________________ 
 
*Điểm trung bình GPA ở trường trung học __________________________________________________ 
 
*Trường cấp ba hiện tại hoặc dự định: ______________________________________________________ 
Nếu bạn hiện đang học trung học, vui lòng vào trường cấp ba bạn sẽ học lớp 9. 
 
Dự kiến năm tốt nghiệp trung học: _________________________________________________________ 
 
*Mục tiêu giáo dục của bạn là gì? 

q Kiếm bằng tốt nghiệp trung 
học hoặc G.E.D. 

q Tham dự một trường kỹ 
thuật hoặc thương mại 

q Tham dự một trường cao 
đẳng 2 năm 

q Tham dự một trường cao 
đẳng hoặc đại học 4 năm 

q Kiếm Bằng Thạc sĩ, Tiến sĩ 
hoặc bằng cấp cao khác

 
  

*Giới tính:   ☐Nam   ☐Nữ   ☐Khác   ☐Từ chối khai báo 
 
Đại từ giới tính:   ☐Anh ấy			☐Cô ấy    ☐Họ     ☐ Ze / Zir 
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Hoạt động ngoại khóa của bạn là gì? (Chọn một hoặc nhiều) 
 

q Chương trình học 
q Thể thao 
q Chuẩn bị đại học & nghề 

nghiệp 
q ROTC/JROTC 

q Câu lạc bộ do nhà trường tài 
trợ 

q Câu lạc bộ hoặc nhóm khác 
bên ngoài trường học 

q Khác (Nếu bạn đã chọn 'Khác' ở 
trên, hãy liệt kê các hoạt động 
ngoại khóa của bạn bên dưới) 
__________________________ 

q Không có gì cả 
 
Thông Tin Liên Lạc của Bạn 
 
Điện thoại nhà: ______________________________ *Điện thoại di động: _________________________ 
 
*Email cá nhân: ___________________________________________________________________________ 

*Cách tốt nhất để liên lạc với bạn là gì? 
q Tin nhắn văn bản q Gọi điện q E-mail 

 
Địa chỉ hiện tại của bạn 
 
*Địa chỉ nhà___________________________________ Căn hộ / Tòa nhà / Số phòng: _______________ 

*Thành phố: ________________________ *Tiểu bang: __________ *Mã Bưu Chính: ________________ 

Thông tin cá nhân của bạn 
Thông tin bạn chia sẻ trong phần này là bí mật và chỉ dành cho mục đích nội bộ. 
 
*Dân tộc của bạn là gì? 

q Người Mỹ gốc Phi 
q Người Mỹ gốc Á 
q Người gốc Latin / 

Chicano 

q Đa chủng tộc 
q Người Mỹ bản xứ 
q Thái Bình Dương 
 

q Trắng / da trắng 
q Khác 
q Từ chối khai báo 

 
Nếu bạn đã chọn những người khác, hãy viết vào Dân tộc của bạn bên dưới. 
 
___________________________________________________________________________________________ 

*Ngôn ngữ nào bạn chủ yếu nói ở nhà? 
q Tiếng Anh - trôi chảy 
q Tiếng anh - cơ bản 
q Tiếng Tây Ban Nha 
 
 

q Quảng Đông 
q Quan thoại 
q Tiếng Việt 
 

 

q Hàn Quốc 
q Taishanese 
q Khác

Nếu bạn đã chọn "Khác", vui lòng viết bằng Ngôn ngữ chính của bạn bên dưới. 

___________________________________________________________________________________________ 
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*Bạn có phải là người học tiếng Anh (ELL) không? 
q Có q Không 

 
*Bạn có Kế hoạch Giáo dục Cá nhân (IEP) không? 

q Có q Không 
 
*Quốc gia nơi bạn sinh ra ở đâu? _____________________________________________________ 
 
*Tình trạng công dân của bạn là gì? Tình trạng công dân của bạn sẽ được giữ bí mật. 

q Công Dân Hoa Kỳ 
q Thường trú nhân 

q Visa U 
q Khác 

 
*Bạn có phải là trẻ mồ côi hay Phường của Tòa án không? 

q Có q Không 
 
*Bạn có bị dị ứng? 

q Có q Không 
 
Nếu bạn đã trả lời Có Có, vui lòng liệt kê các dị ứng của bạn dưới đây. 
 
___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

*Bạn có bất kỳ hạn chế chế độ ăn uống? 
 

q Có q Không 
 
Nếu bạn đã trả lời Có Có, vui lòng liệt kê các hạn chế chế độ ăn uống của bạn dưới đây. 
 
___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 
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Phần 2: Phụ huynh hoặc người giám hộ, liên hệ khẩn cấp và thông tin liên quan đến họ 
hàng ở College Track 
Tất cả thông tin trong Phụ huynh / Người giám hộ và Bộ phận Liên hệ Khẩn cấp phải được Phụ huynh hoặc 
Người giám hộ của Người nộp đơn hoàn thành. Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin này để liên lạc với bạn về sự 
tham gia của con bạn vào College Track. Hãy đảm bảo tất cả thông tin là chính xác. 
 
Phụ huynh chính hoặc người giám hộ 
Vui lòng nhập thông tin bên dưới cho Phụ huynh hoặc Người giám hộ chính có thể cung cấp thông tin về học 
sinh và hộ gia đình. 
 
*Tên đầu tiên: _________________________________*Họ: _______________________________________ 

*Mối quan hệ giữa phụ huynh và người giám hộ chính đối với học sinh là gì? 
q Mẹ 
q Bố 
q Mẹ kế 
q Cha dượng 

q Người giám hộ hợp pháp 
q Cha mẹ nuôi 
q Bà ngoại/nội 
q Ông ngoại/nội 

q Chú/Dượng/Bác 
q Cô/Thím/Dì 
q Em trai 
q Em gái 

 
Thông tin liên lạc chính của phụ huynh hoặc người giám hộ 
 
*Điện thoại di động dành cho phụ huynh hoặc người giám hộ: _______________________________ 

Điện thoại làm việc của phụ huynh hoặc người giám hộ: _____________________________________ 

Địa chỉ Email của Phụ huynh hoặc Người giám hộ: ___________________________________________ 

*Học sinh có sống với phụ huynh này không? ☐Có    ☐Không 

Nếu phụ huynh hoặc người giám hộ này không sống cùng với học sinh, vui lòng nhập địa chỉ nhà của họ bên dưới. 

Địa chỉ phụ huynh hoặc người giám hộ: _____________________________________________________ 

Căn hộ / Tòa nhà / Số phòng: ______________________________________________________________ 

Thành phố: ___________________ Tiểu bang: ____________ Mã Bưu Chính: ______________________ 

*Bạn có nhận được thư học sinh của bạn tại địa chỉ của bạn không? ☐Có		☐Không 
 
*Bạn có được phép đón học sinh không? ☐	Có				☐Không 
 
Phụ huynh hoặc người giám hộ này nói ngôn ngữ nào? 

q Tiếng Anh - trôi chảy 
q Tiếng anh - cơ bản 
q Tiếng Tây Ban Nha 
q Quảng Đông 
q Quan thoại 

q Tiếng Việt 
q Hàn Quốc 
q Taishanese 

 

q Khác (Nếu bạn đã chọn 
"Khác" ở trên, vui lòng 
nhập ngôn ngữ được 
nói.): 
_____________________ 
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Phụ huynh thứ 2 hoặc người giám hộ thứ 2  
Vui lòng nhập thông tin bên dưới cho Phụ huynh hoặc Người giám hộ thứ 2 có thể cung cấp thông tin về học 
sinh và hộ gia đình. 
 
*Tên đầu tiên: _________________________________*Họ: _______________________________________ 

*Mối quan hệ giữa phụ huynh và người giám hộ thứ 2 đối với học sinh là gì? 
q Mẹ 
q Bố 
q Mẹ kế 
q Cha dượng 

q Người giám hộ hợp pháp 
q Cha mẹ nuôi 
q Bà ngoại/nội 
q Ông ngoại/nội 

q Chú/Dượng/Bác 
q Cô/Thím/Dì 
q Em trai 
q Em gái 

 
*Điện thoại di động dành cho phụ huynh hoặc người giám hộ: _______________________________ 

Điện thoại làm việc của phụ huynh hoặc người giám hộ: _____________________________________ 

Địa chỉ Email của Phụ huynh hoặc Người giám hộ: ___________________________________________ 

*Học sinh có sống với phụ huynh này không? ☐Có 				☐Không 

Nếu phụ huynh hoặc người giám hộ này không sống cùng với học sinh, vui lòng nhập địa chỉ nhà của họ bên dưới.  

Địa chỉ phụ huynh hoặc người giám hộ: _____________________________________________________ 

Căn hộ / Tòa nhà / Số phòng: ______________________________________________________________ 

Thành phố: ___________________ Tiểu bang: ____________ Mã Bưu Chính: ______________________ 

*Bạn có nhận được thư học sinh của bạn tại địa chỉ của bạn không? ☐Có		☐Không 
 
*Bạn có được phép đón học sinh không? ☐	Có				☐Không 
 
Phụ huynh hoặc người giám hộ này nói ngôn ngữ nào? 

q Tiếng Anh - trôi chảy 
q Tiếng anh - cơ bản 
q Tiếng Tây Ban Nha 
q Quảng Đông 
q Quan thoại 

q Tiếng Việt 
q Hàn Quốc 
q Taishanese 

 

q Khác (Nếu bạn đã chọn 
"Khác" ở trên, vui lòng 
nhập ngôn ngữ được 
nói.): 
_____________________ 
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Thu nhập hộ gia đình và trình độ học vấn cao nhất bạn đã hoàn thành 
College Track hỗ trợ học sinh có cha mẹ không có bằng Cử nhân tại Hoa Kỳ HOẶC học sinh có hộ gia đình có 
thu nhập thấp. College Track cần thông tin này để xác minh thu nhập hộ gia đình của bạn cho hộ gia đình 
chính của học sinh. Tất cả thông tin được báo cáo trong hồ sơ này là bí mật và chỉ được sử dụng trong tổng 
hợp có nghĩa là không có thu nhập cá nhân được chia sẻ với một thực thể bên ngoài. 
 
Có bao nhiêu người sống trong nhà bạn? ____________________________ 

Thu nhập hàng năm của gia đình bạn là gì?  ____________________________ 

Mức độ giáo dục cao nhất được hoàn thành bởi Phụ huynh hoặc Người giám hộ trong gia đình 
bạn là gì? 

q Không bắt đầu hay học hết 
cấp ba 

q Bằng tốt nghiệp trung học 
phổ thông 

q Đại học 
q Bằng cấp trường dạy nghề 
q Bằng đại học 2 năm 

 

q Bằng đại học 4 năm 
q Bằng tốt nghiệp 

 
Bằng này có được cấp ở Hoa Kỳ không? 

q Có q Không 
 
Phụ huynh hoặc người giám hộ này liên quan đến học sinh như thế nào? 

q Mẹ 
q Bố 
q Mẹ kế 
q Cha dượng 

q Người giám hộ hợp pháp 
q Cha mẹ nuôi 
q Bà ngoại/nội 
q Ông ngoại/nội 

q Chú/Dượng/Bác 
q Cô/Thím/Dì 
q Em trai 
q Em gái 

 
Thông tin liên lạc khẩn cấp 
Vui lòng cung cấp thông tin liên lạc của người lớn không sống cùng với học sinh có thể liên lạc trong trường 
hợp khẩn cấp. 
 
Tên liên lạc khẩn cấp: ______________________________________________________________ 

Họ của người liên lạc khẩn cấp: ______________________________________________________________ 

*Mối liên hệ của người này đối với học sinh là gì 
q Mẹ 
q Bố 
q Mẹ kế 
q Cha dượng 

q Người giám hộ hợp 
pháp 

q Cha mẹ nuôi 
q Bà ngoại/nội 

q Ông ngoại/nội 
q Chú/Dượng/Bác 
q Cô/Thím/Dì 
q Em trai 

q Em gái 
q Anh chị em họ 
q Không liên quan 

 
*Điện thoại liên lạc khẩn cấp: ______________________________________________________________ 

*Địa chỉ email liên hệ khẩn cấp: ____________________________________________________________ 

*Địa chỉ liên lạc khẩn cấp _____________________________________________ Căn hộ: _____________ 

*Thành phố: ________________________ *Tiểu bang: __________ *Mã Bưu Chính: ________________
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Người Thân tại College Track 

 
Bạn có người thân nào đang hoặc đã từng là học sinh của College Track không? 

q Có q Không 
 
*Tên người thân: _________________________________________________________________________ 

*Địa điểm College Track của người thân: __________________________________________________ 

*Học sinh hoặc cựu học sinh College Track này có mối quan hệ với bạn như thế nào? 
q Anh/em trai 
q Chị/em gái 

q Anh chị em 
q Anh chị em họ 

q Cô/Dì/Thím 
q Chú/Dượng/Bác 

 
Phần 3: Yêu cầu đề xuất của giáo viên hoặc cố vấn 
Để yêu cầu một đề nghị, xin vui lòng nhập thông tin liên lạc cho ít nhất một giáo viên hoặc nhân viên tư vấn. 
 
Giáo viên hoặc cố vấn 1 
 
*Tên đầu tiên: _________________________________ *Họ: _____________________________________ 

*Địa chỉ Email của giáo viên hoặc cố vấn: __________________________________________________ 

*Vai trò của họ 
q Giáo viên q Tư vấn viên q Khác 

 
*Trường hiện tại của họ: __________________________________________________________________ 

Giáo viên hoặc cố vấn 2 
 
*Tên đầu tiên: _________________________________ *Họ: _____________________________________ 

*Địa chỉ Email của giáo viên hoặc cố vấn: __________________________________________________ 

*Vai trò của họ 
q Giáo viên q Tư vấn viên q Khác 

 
*Trường hiện tại của họ: __________________________________________________________________ 
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Phát hành thông tin bảo mật cho người / tổ chức được ủy quyền 
 

I. Tôi cho phép con tôi tham gia vào các hoạt động của College Track. Tôi đã đọc thông tin về College Track và tôi 
ủng hộ sự tham gia của con tôi. Tôi sẽ cho phép College Track đưa đón con tôi đến và đi từ các hoạt động do 
College Track tài trợ và văn phòng của họ, được đặt tại địa chỉ được liệt kê dưới đây: 
 

II. Tôi cung cấp cho College Track và các đại diện pháp lý quyền không thể hủy ngang và không bị hạn chế sử dụng 
và công khai tên và chữ cái đầu của con tôi, và tất cả các quyền hình ảnh và tính cách, bao gồm phim, ảnh, ghi âm 
giọng nói, tài liệu bằng văn bản, băng hoặc tái tạo phim (cùng với "Tài liệu") trong đó con tôi có thể được đưa vào, 
để biên tập, quảng cáo, tiếp thị trang web và bất kỳ mục đích nào khác và theo bất kỳ cách thức và phương tiện nào 
(hiện đã phát triển hoặc sau này  được phát triển); để thay đổi tương tự mà không hạn chế; và bản quyền như nhau. 
Tôi xin cho phép College Track và các đại diện pháp lý tất cả các khiếu nại và trách nhiệm liên quan đến Tài liệu nói 
trên. Chữ đầu tên của Phụ Huynh hoặc người Giám Hộ _________________ 
 

Ngay cả khi học sinh của tôi không được chấp nhận vào chương trình College Track, 
 

III. Tôi cho phép College Track truy cập dữ liệu từ Quận Hạt cũng như có quyền truy cập và tạo các bản sao hồ sơ 
trung học của con tôi (điểm, điểm kiểm tra, điểm danh, ghi danh) cho đến khi con tôi hoàn thành bậc trung học và 
vào chương trình giáo dục sau trung học. 
 

IV. Tôi cũng ủy quyền cho College Track yêu cầu, chia sẻ và sử dụng tất cả thông tin do College Track và các đối tác 
liên quan đến tôi, với tất cả các tổ chức giáo dục đại học và các đối tác chương trình cho mục đích nâng cao cơ hội 
tốt nghiệp đại học của tôi. Điều này bao gồm, nhưng không giới hạn ở thông tin cá nhân (như tên của tôi, địa chỉ gửi 
thư, địa chỉ email và ngày sinh), thông tin học tập ở trường trung học và đại học (như khóa học trung học của tôi, 
điểm, điểm kiểm tra, bảng điểm đại học) , thông tin tài chính (như bất kỳ học bổng, hỗ trợ tài chính và trợ cấp nào 
được trao cho tôi), hình ảnh và giọng nói được ghi lại của tôi, và các đơn đăng ký, tuyển sinh, ghi danh, tham dự và 
tình trạng học tập của tôi tại các cơ sở giáo dục đại học (chung với, “Thông Tin của Tôi”). 
 

V. College Track theo dõi tiến trình của người nộp đơn và người tham gia để đánh giá hiệu quả tốt hơn của chương 
trình trung học và đại học theo sứ mệnh từ thiện của mình. Là một phần của quy trình giám sát, College Track có thể 
chia sẻ thông tin của tôi với các nhà nghiên cứu và nhà tài trợ. Tôi hiểu rằng College Track sẽ thực hiện các bước 
thích hợp được thiết kế để bảo mật và bảo vệ thông tin này, giữ bí mật và ngăn người khác kết nối nó với tôi. Trong 
phạm vi có thể, ngoại trừ như được quy định trong mẫu này, mọi thông tin có thể nhận dạng tôi sẽ bị xóa hoặc thay 
đổi trước khi thông tin đó được chia sẻ với các nhà nghiên cứu, tổ chức hoặc tổ chức khác và trước khi mọi kết quả 
nghiên cứu được công khai dưới dạng tổng hợp. 
 

Bất kỳ sự từ bỏ, sửa đổi hoặc sửa đổi của hình thức này sẽ chỉ có hiệu lực nếu được College Track thừa nhận và đồng 
ý. Hơn nữa, tôi hiểu rằng College Track sẽ duy trì hồ sơ của mẫu đơn này, rằng tôi có quyền yêu cầu và nhận một 
bản sao, và tôi có thể muốn tạo một bản sao của mẫu này cho hồ sơ của riêng tôi. Hình thức này sẽ được điều chỉnh 
và hiểu theo luật pháp của Bang California. 
 

College Track là một tổ chức Phi Lợi Nhuận California (501 (c) 3). 
 

Tên Đầy Đủ của Học Sinh trên Pháp Lý: _____________________________________________________________ 

Ngày Sinh của Học Sinh: ___________________________________________________________________________ 

Tên Đầy Đủ của Phụ Huynh hoặc Người Giám Hộ trên Pháp Lý: _______________________________________ 

Ngày hôm nay: ____________________________________________________________________________________ 
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Đồng ý cho các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại College Track 
 

Chào mừng bạn đến với Chương trình Sức Khỏe của College Track! Chúng tôi đã phát triển Chương trình Sức Khỏe 
để đáp ứng với những khó khăn mà học sinh của chúng tôi đôi khi gặp phải với ước mơ đạt được bằng đại học, 
không phải vì học vấn hay năng lực, mà vì căng thẳng cuộc sống. Chương trình Sức Khỏe, Giám Đốc Sức khỏe, Thực 
Tập Viên Sức khỏe và Đối tác Cộng đồng Sức khỏe của chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn để phát triển kỹ năng tự quản 
lý để làm việc hiệu quả nhất với cảm xúc, mối quan hệ, căng thẳng và ra quyết định để bạn có thể thành công trong 
việc học đại học và cuộc sống thành công như mơ ước. 
 

Đó là công việc của Giám đốc Sức khỏe và Thực Tập Viên Sức Khỏe của chúng tôi để hỗ trợ bạn trở thành người có 
sức khỏe tốt nhất và có khả năng nhất. Chúng tôi sẽ phục vụ như những người cố vấn, huấn luyện viên và nhà giáo 
dục cho bạn để giúp bạn có những thế mạnh tình cảm và phúc lợi xã hội của bạn. Những tài sản này có mối tương 
quan tích cực với thành công trong học tập, sự hài lòng trong cuộc sống và ra quyết định lành mạnh. (CASEL) tại 
College Track, chúng tôi cam kết đảm bảo thành công của bạn và biết rằng bạn có thể làm bất cứ điều gì bạn muốn 
nếu chúng tôi đảm bảo rằng bạn đã có các công cụ chính xác trong hộp công cụ của mình. 
 

Giám đốc Sức Khỏe của chúng tôi là các chuyên gia sức khỏe tâm thần trong lĩnh vực tư vấn hoặc công tác xã hội và 
được cấp phép hoặc dưới sự giám sát và trong quá trình xin giấy phép. Thực Tập Sinh Sức Khỏe của chúng tôi, người 
cung cấp phần lớn huấn luyện sức khỏe 1:1 của chúng tôi, là những sinh viên tốt nghiệp về sức khỏe tâm thần đáp 
ứng các yêu cầu sắp xếp trường của họ với chúng tôi tại College Track. Các Đối tác Cộng Đồng Sức khỏe của chúng 
tôi hỗ trợ Chương trình Sức Khỏe của chúng tôi cũng đã cấp phép cho nhân viên sức khỏe tâm thần giám sát việc 
huấn luyện sức khỏe mà các học sinh College Track nhận được. 
 

Xin lưu ý rằng nếu nhu cầu của bạn về tăng trưởng và hỗ trợ về tình cảm xã hội vượt quá những gì chúng tôi có thể 
cung cấp cho bạn tại College Track (nghĩa là nếu bạn cần tư vấn, chẩn đoán, trị liệu tâm lý, dùng thuốc thường 
xuyên hoặc không thể giữ cho mình không bị tổn hại), chúng tôi sẽ lên lịch một cuộc họp gia đình / người chăm sóc 
để thảo luận về các lựa chọn để có được sự hỗ trợ mà bạn cần để thành công. Chương trình Sức Khỏe tại College 
Track không chẩn đoán hoặc điều trị bệnh tâm thần. Chúng tôi giới thiệu tất cả các học sinh của chúng tôi, những 
người cần các dịch vụ đó cho các đối tác sức khỏe tâm thần cộng đồng của chúng tôi. Sức khỏe tại College Track sử 
dụng phương pháp huấn luyện dựa trên thế mạnh, tập trung vào giáo dục và tập trung vào giáo dục để phát triển 
năng lực và thúc đẩy học tập xã hội / cảm xúc cho các học sinh của chúng tôi. 
 

Xin vui lòng gặp Giám Đốc của bạn và / hoặc các bảng thông tin tại trang College Track để tìm hiểu thêm về 
trình độ và khả năng của các Nhân Viên Sức khỏe, Thực Tập Viên Sức Khỏe trong năm và về các Đối Tác Cộng 
Đồng Sức Khỏe của bạn. 
 

Các thành phần cốt lõi của Chương Trình Sức Khỏe của College Track: 
 

Chúng tôi cung cấp huấn luyện sức khỏe 1:1 cho các học sinh của chúng tôi khi cần và muốn phát triển các kỹ năng 
về tình cảm và phúc lợi xã hội của họ 
 

Chúng tôi đảm bảo rằng nhân viên College Track được rèn luyện kỵ càng về việc chấn thương và biết cách tạo môi 
trường tối ưu tại CT để học tập và an sinh 
 

Chúng tôi gặp nhau thường xuyên, như một toàn thể nhân viên, để thảo luận về nhu cầu và sự can thiệp của học sinh 
 

Chúng tôi cung cấp một đánh giá sức mạnh cảm xúc xã hội hàng năm được gọi là CoVitality cho tất cả các học sinh 
để họ biết và chúng tôi biết những nơi họ đang làm tốt trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và những nơi họ có thể 
phát triển thêm 
 

Chúng tôi hỗ trợ các Cố vấn Hoàn Thành Đại học của chúng tôi với việc huấn luyện tốt cho các sinh viên đại học 
đang gặp khó khăn 
 

Chúng tôi mang Sức Khỏe vào tất cả các chương trình của chúng tôi tại College Track để cải thiện những gì chúng 
tôi làm cho các học sinh của mình 
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Chúng tôi cố gắng đưa Sức khỏe vào mọi thứ chúng tôi làm tại College Track và chúng tôi cung cấp các chương 
trình và can thiệp dựa trên bằng chứng để giúp học sinh trở thành người khỏe mạnh và tốt nhất. 
 

Bạn có quyền biết những điều sau đây: 
 

CUỘC HỌP: Mỗi cấu trúc của Chương Trình Sức Khoẻ của mỗi địa điểm College Track khác nhau một chút. Tại một 
số địa điểm, mỗi học sinh được gặp mặt thường xuyên 1: 1 với thực tập viên Sức Khỏe trong khi đó một vài địa điểm 
khác vẫn đang trong quá trình xây dựng các chương trình Sức khỏe và năng lực thực tập của họ. Bạn sẽ được thông 
báo tại địa điểm của bạn về chiều sâu của Chương Trình Sức Khỏe hiện đang có tại địa điểm bạn. 
 

Nếu bạn được chỉ định huấn luyện chăm sóc sức khỏe 1:1, bạn và Giám Đốc Sức khỏe hoặc Sức khỏe Thực Tập Viên 
của bạn sẽ làm việc cùng nhau để tạo lịch họp phù hợp với bạn và phù hợp với nhu cầu của bạn. Chúng tôi muốn 
bạn biết rằng khi bạn đi họp càng nhiều lần, bạn sẽ càng có cơ hội tìm hiểu về bản thân và phát triển cũng như cải 
thiện điểm trung bình. Nhân viên chăm sóc sức khỏe gặp gỡ các sinh viên 1: 1, theo nhóm và thông qua các lớp 
Student Life để xây dựng năng lực sức khỏe thông qua các cuộc trò chuyện và huấn luyện, nghệ thuật biểu cảm, tâm 
lý học, các hoạt động trải nghiệm và các cơ hội học thuật được chia sẻ. 
Bạn nên biết rằng bạn là người điều khiển sự phát triển của bạn trong các lĩnh vực phúc lợi xã hội. Khi bạn càng áp 
dụng chính mình, bạn sẽ càng phát triển và bạn sẽ càng có nhiều thành công hơn. Chúng tôi muốn bạn có trách 
nhiệm với bản thân bạn và đưa ra quyết định hỗ trợ phúc lợi, mục tiêu và ước mơ của bạn. Bạn có thể quyết định 
những gì bạn thích làm việc và nói về các cuộc họp sức khỏe của bạn. Những điều mà bạn đấu tranh và làm bạn nản 
lòng là những nơi tuyệt vời để bắt đầu các cuộc trò chuyện về sức khỏe. 
 

Điều quan bạn nên biết là thời gian để làm việc và nói chuyện với nhân viên của Sức Khỏe là trong giờ mở cửa của 
College Track. Chúng tôi không có bất kỳ loại phương tiện khẩn cấp nào nếu bạn gặp khủng hoảng. Nếu bạn đang 
có một thời gian đặc biệt khó khăn ngoài giờ làm việc của College Track, bạn sẽ cần liên hệ với các thành viên gia 
đình đáng tin cậy của bạn và / hoặc các mạng khác để được hỗ trợ. Chúng tôi sẽ giúp bạn phát triển một danh sách 
tài liệu nếu bạn dự đoán có nhu cầu này. Tài liệu khủng hoảng được đăng tại College Track trong tất cả các phòng 
tắm và chúng tôi khuyến khích bạn chụp ảnh danh sách này trên điện thoại của bạn trong trường hợp bạn (hoặc bạn 
bè hoặc người thân) cần nó và đặt số điện thoại vào điện thoại của bạn. Khủng hoảng nói chung không phải là thứ 
mà chúng tôi dự định và sẽ tốt hơn nếu bạn đã chuẩn bị sẵn sàng. Số đường dây nóng khủng hoảng quốc gia nói 
chung là 800-273-8255. 
 

CÁC LỚP HỌC: College Track có rất nhiều lớp học về sức khoẻ được cung cấp thông qua Student Life và mỗi địa 
điểm College Track có một lựa chọn dịch vụ khác nhau. Bạn nên thử thách bản thân và đăng ký vào một lớp tập 
trung vào việc chăm sóc sức khỏe khi bạn đăng ký lịch trình đi học ở CT. Chúng tôi cung cấp những thứ như yoga 
hoặc chánh niệm để giảm căng thẳng, lớp học về nghệ thuật biểu cảm cho những khám phá cảm xúc và sáng tạo, và 
một Lớp Sức khỏe cổ điển được thiết kế để giúp bạn phát triển khả nặng của mình trong tất cả các lĩnh vực quan 
trọng cùng một lúc. Các lớp học này được giảng dạy bởi các nhân viên sức khoẻ ở CT, thực tập sinh, các chuyên gia 
cộng đồng hoặc bởi các Đối tác Cộng đồng Sức khỏe của chúng tôi. 
 

TÍNH BẢO MẬT VÀ GIỚI HẠN CỦA NÓ: Bạn có quyền chia sẻ những gì diễn ra trong cuộc sống của bạn với Nhân 
viên Sức khỏe, nhưng cha mẹ / người giám hộ của bạn vẫn có quyền biết về bất kỳ mối lo ngại nào về an toàn về 
bạn. Ngoài ra, Nhóm Sức khỏe hoạt động như một đơn vị trong việc chia sẻ thông tin riêng tự của học sinh trong 
Nhóm Sức khỏe, vì lợi ích tốt nhất của bạn là cho họ biết chính xác những gì đang xảy ra với bạn để bạn có thể tận 
dụng tối đa chuyên môn của họ. Nhóm Sức khỏe họp hàng tuần để học hỏi lẫn nhau và thảo luận về nhu cầu cụ thể 
của bạn. Nhân viên chương trình College Track, từ tất cả các khoa, thường xuyên làm việc cùng nhau để lên chiến 
lược về cách tốt nhất để hỗ trợ bạn. Họ cũng cần biết những gì xảy ra với bạn. 
 

Giám đốc College Track, Hiệu Suất Tổ chức và Nhân viên Sức khỏe đều có quyền truy cập vào hồ sơ phúc lợi xã hội 
của bạn. Chúng tôi hứa sẽ giữ những gì bạn chia sẻ với chúng tôi với sự tôn trọng tối đa và chúng tôi thảo luận về sự 
tăng trưởng và phát triển của bạn với các kỹ năng chăm sóc sức khỏe cảm xúc xã hội để chúng tôi có thể giúp bạn 
thành thạo nhất trong các lĩnh vực này. Tất cả chúng tôi làm việc cùng nhau tại College Track để đảm bảo thành 
công của bạn và không cam kết giữ bất cứ điều gì hoàn toàn bí mật trong College Track. 
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Ngược lại, chúng tôi không tự nguyện chia sẻ bất kỳ thông tin Sức khỏe nào của học sinh với bất kỳ ai ngoài College 
Track ngoại trừ các đối tác trong trường của chúng tôi, khi có nhu cầu hỗ trợ bạn. Nếu bạn cần chúng tôi nói chuyện 
với người khác, (như bác sĩ trị liệu hoặc bác sĩ), chúng tôi sẽ cần bạn ký một bản phát hành thông tin cho phép chúng 
tôi làm như vậy. Lý do duy nhất chúng tôi có thể cần phải phá vỡ tính bảo mật theo bất kỳ cách nào khác ngoài liệt 
kê ở trên là nếu bạn đang có một trường hợp khẩn cấp về sức khỏe hoặc an toàn hoặc nếu có trát đòi hầu tòa hợp 
pháp đang chờ bạn. 
 

Để đảm bảo rằng bạn, với tư cách là học sinh College Track, được cung cấp đầy đủ thông tin cho đại học, khoa Sức 
khỏe sẽ quản lý việc học tập và đánh giá xã hội thường xuyên để xác định mức độ khỏe mạnh của bạn, xác định các 
lĩnh vực phát triển và sức mạnh của bạn, theo dõi tiến trình của bạn trong việc thu thập kỹ năng SEL / Sức khỏe. Đánh 
giá mà chúng tôi sử dụng được gọi là CoVitality và được sử dụng trong Khảo Sát Trẻ Em Khỏe Mạnh California. 
Chúng tôi đưa ra bài đánh giá CoVitality cho tất cả các học sinh tại Ngày Chào Đón Học Sinh Mới, vào đầu mỗi năm 
học và một lần nữa vào cuối năm học cuối cấp  ở trường trung học trước khi bước vào đại học. 
 

Ngoài ra, nhân viên Hiệu Suất Tổ Chức tại College Track chuẩn bị báo cáo với Dữ Liệu Sức khỏe chung. Các báo cáo 
này giúp chúng tôi cải thiện các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp cho bạn, theo dõi sự tăng trưởng và phát triển của 
học sinh trong các lĩnh vực chăm sóc sức khỏe chính và không chứa các ghi chú trường hợp cụ thể hoặc xác định 
thông tin học sinh trong đó. 
 

UỶ QUYỀN BÁO CÁO: Bạn cần biết rằng tất cả nhân viên của College Track đều là những người được ủy quyền báo 
cáo. Điều này có nghĩa là mối quan tâm chính của chúng tôi là sự an toàn của bạn và sự an toàn của người khác. Nếu 
nhân viên của College Track nghe thấy bạn hoặc ai đó mà bạn biết đang gặp nguy hiểm sắp xảy ra hoặc có thể 
khiến người khác gặp nguy hiểm sắp xảy ra, chúng tôi theo luật pháp bắt buộc phải hành động để giữ an toàn cho 
bạn / người khác và báo cáo với các cơ quan thích hợp. Các vấn đề an toàn bao gồm nhưng không giới hạn: lạm 
dụng hoặc bỏ bê trẻ em hoặc người nào đó không có thể đưa ra quyết định cho chính mình (bao gồm cả trẻ vị thành 
niên chứng kiến lạm dụng) và ý định tự tử hoặc giết người. 
 

DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP VÀ KHÔNG ĐƯỢC CUNG CẤP: Chúng tôi rất vui mừng về việc thu hút được tất cả các 
học sinh của chúng tôi tham gia vào các hoạt động liên quan đến sức khoẻ và Student Life. Chúng tôi cung cấp các 
tài liệu thích hợp và giới thiệu phù hợp cho học sinh nào cần đến các dịch vụ sức khỏe tâm thần toàn diện bên ngoài 
College Track. Giống như chúng tôi không chẩn đoán hoặc điều trị bệnh tâm thần, chúng tôi không thể cung cấp 
dịch vụ cho học sinh trong một cuộc khủng hoảng sức khỏe tâm thần. Chúng tôi sẽ giúp bạn tìm các dịch vụ phù 
hợp cho nhu cầu của bạn khi có tình huống an toàn hoặc cần hỗ trợ sức khỏe tâm thần toàn diện. 
PHÍ: Các dịch vụ chăm sóc sức khỏe được cung cấp hoàn toàn miễn phí cho các học sinh của College Track và là một 
phần trong các dịch vụ chương trình College Track của chúng tôi. Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào giá trị của công 
việc sức khỏe để giúp các học sinh của chúng tôi thành công. 
 

CHẤT LƯỢNG NHÂN VIÊN NHÂN SỰ: Giám Đốc Sức Khỏe được cấp phép hoặc đang trong quá trình được cấp 
phép là chuyên gia sức khỏe tâm thần sau đại học trong các lĩnh vực tư vấn, công tác xã hội hoặc trị liệu hôn nhân và 
gia đình. Họ không chẩn đoán hoặc điều trị bệnh tâm thần tại College Track - họ huấn luyện, giáo dục và cung cấp 
các công cụ giúp nâng cao năng lực của học sinh trong học tập xã hội / cảm xúc và thực hành tốt nhất. Tất cả Thực 
Tập Sinh Sức Khỏe và công việc của họ với học sinh College Track đều được giám sát bởi Giám Đốc Sức khỏe hoặc 
Đối tác Cộng Đồng Sức Khỏe được cấp phép. Vào đầu mỗi năm học, hoặc nếu chúng tôi có thay đổi về nhân viên 
Sức Khỏe, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin qua Giám Đốc của địa điểm College Track của bạn / hoặc bảng thông tin 
tại địa điểm College Track về trình độ và thông tin của nhân viên Sức Khỏe để bạn có thể tìm hiểu thêm về những 
nhân viên trong đội. 
 

Khi ký vào mẫu đơn này, bạn cho phép chúng tôi đưa các dịch vụ sức khỏe của chúng tôi như được giải thích ở đây 
đến với hành trình College Track của bạn.  
 

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về Chương trình Sức Khoẻ ở College Track, xin vui lòng gặp Giám Đốc 
hoặc Giám Đốc Sức Khoẻ tại địa điểm của bạn. Họ cũng có thể hướng dẫn bạn đến các Cơ Quan Quản Lý địa 
phương nếu bạn có nhu cầu chia sẻ về một vấn đề hoặc quan tâm nào đó. 
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Tôi / Chúng tôi đã xem xét cẩn thận mẫu đơn này và hiểu rõ quyền của tôi / chúng tôi. Tôi đồng ý với các điều khoản 
này và hiểu rằng Tiết lộ và Đồng ý được thông báo của Chương trình Sức khỏe này có hiệu lực miễn là tôi còn là học 
sinh College Track. Tôi cũng hiểu rằng tôi có thể hủy bỏ thỏa thuận này bất cứ lúc nào bằng cách yêu cầu thực hiện 
bằng văn bản. 
 

Tên Đầy Đủ của Học Sinh trên Pháp Lý: ____________________________________________________ 

Ngày Sinh của Học Sinh: __________________________________________________________________ 

Tên Đầy Đủ của Phụ Huynh hoặc Người Giám Hộ trên Pháp Lý: _____________________________ 

Ngày hôm nay: ___________________________________________________________________________ 

 


