Vocational Opportunities and Career
Pathways Program (VOC-P) là chương trình
kéo dài bốn năm được nhà trường mở ra

Vocational Opportunities and
Career Pathways Program
(Chương trình cơ hội nghề
nghiệp và con đường sự
nghiệp)

nhằm dạy học sinh các phương pháp học
tập ứng dụng, cách sống tự lập và kỹ năng
nghề nghiệp. Chương trình này chủ trương
dạy nghề và lĩnh vực học tập bằng cách đào
tạo kỹ năng và từng học sinh được xếp phù
hợp vào các lĩnh vực học tập dựa trên khả
năng phát triển kỹ năng, sở thích, thế mạnh

Tuyên bố về sứ mệnh:

và nhu cầu học tập.

Chương trình VOC-P có sứ mệnh
tìm ra những học sinh được hưởng
lợi nhiều nhất khi tham gia chương
trình dạy nghề bậc trung học, nơi
mà các em có cơ hội thực hành
trong môi trường làm việc. Học
sinh sẽ vẫn học văn hóa xét theo
thang mức độ riêng, đồng thời cố
gắng hoàn thành danh mục Đánh
giá thay thế (ALT) theo Hệ thống
đánh giá toàn diện Massachusetts
(MCAS).

Những học sinh tham gia chương trình
VOC-P sẽ được nhận vào trường Worcester
Technical High School theo Quy định trong
thông luật Massachusetts chương 70.
Chương trình này sẽ giảng dạy theo mô hình
song song mang tính hỗ trợ, theo đó, giáo
viên chương trình giáo dục đặc biệt và/hoặc
trợ giảng chương trình giáo dục đặc biệt,
phối hợp với giáo viên và nhân viên của
Worcester Technical High School cùng cộng
sự sẽ hỗ trợ và giúp đỡ học sinh.
Những học sinh đủ điều kiện muốn đăng ký
tham gia chương trình VOC-P cần liên hệ với
Trưởng nhóm đánh giá tại học khu nơi mình
theo học để bắt đầu quy trình đăng ký. Học
sinh cần hoàn thiện hồ sơ đăng ký chậm
nhất vào tháng 3

Đối tượng cần hướng tới
của VOC-P
Vocational Opportunities and Career
Pathways Program (VOC-P) tại Worcester
Technical High School dành cho những học
sinh có nhu cầu đặc biệt:
• Đủ điều kiện nhận các dịch vụ giáo dục
đặc biệt do thiểu năng trí tuệ và/hoặc
mang tình trạng khuyết tật chính là chứng
Phổ tự kỷ
• Được Nhóm xác định là cần một chương
trình thực chất là riêng biệt và có thể thực
hiện IEP trong Chương trình VOC-P
• Tham gia bài Đánh giá thay thế theo
MCAS
• Có thể hưởng lợi từ chương trình liên
quan trực tiếp đến việc chuẩn bị cho học
sinh nắm bắt cơ hội nghề nghiệp
• Có thể tiếp cận an toàn vào chương trình
dạy nghề được hỗ trợ theo cách phù hợp
có tại Worcester Technical High School
và giảm dần sự hỗ trợ
• Có thể đáp ứng những mục tiêu nghề
nghiệp thông qua Vocational
Opportunities and Careers Pathways
Program
• Học sinh phải tuân thủ chính sách và thủ
tục được nêu trong Cẩm nang học sinh
của Worcester Public Schools cũng như
cẩm nang bổ sung do Worcester
Technical High School cung cấp

Lĩnh vực học tập và kỹ năng
nghề nghiệp cần hướng tới
Tự biện hộ - cách giao tiếp trong quá trình
làm việc hoặc trong cộng đồng khi có vấn đề
phát sinh và nỗ lực tìm ra giải pháp cho
những vấn đề này, sử dụng internet, mạng xã
hội để tìm kiếm cơ hội việc làm
Kỹ năng nghề nghiệp - học việc, tinh thần
sẵn sàng làm việc, phỏng vấn, kỹ năng soạn
sơ yếu lý lịch và làm việc, an toàn trong khi
làm việc
Cơ hội trong cộng đồng - học sinh sẽ tham
gia thực tập tình nguyện trong cộng đồng,
thông qua môi trường này, các em có thể tìm
được việc làm
Kỹ năng mềm - tư duy phản biện và giải
quyết vấn đề, làm việc theo nhóm, kỹ năng
giao tiếp, động lực, quản lý thời gian
Sinh hoạt hàng ngày - duy trì môi trường an
toàn, nấu ăn, dọn dẹp, thay quần áo, vệ sinh
cá nhân
Hướng dẫn về đi lại - hiểu được lịch trình xe
buýt lưu thông trong cộng đồng, đặt chuyến
bằng các phương tiện giao thông như của Cơ
quan trung chuyển khu vực Worcester
(WRTA), Uber, Lift, v.v.
Hạch toán chi tiêu/quản lý tiền bạc - nhận
biết và đếm tiền xu, tiền giấy, so sánh giá các
mặt hàng trong cửa hàng, tính tiền lẻ, sử
dụng thẻ ATM/thẻ ghi nợ, mua sắm để tăng
tính tự lập

Tổng quan về chương trình
VOC-P
Học sinh sẽ được tiếp cận các khối
ngành nghề mục tiêu mang lại cơ hội tốt
nhất giúp các em bồi dưỡng kỹ năng để
có thể duy trì được một số công việc.
Khi tham gia Chương trình VOC-P 9/10,
học sinh sẽ được tập trung vào các kỹ
năng học tập ứng dụng, đặc biệt hướng
tới Khung chương trình Massachusetts
và hoàn thành Danh mục MCAS-Alt. Học
sinh tham gia Chương trình VOC-P sẽ
không nhận được bằng tốt nghiệp trung
học hoặc chứng chỉ nghề. Thay vào đó,
các em sẽ nhận được chứng chỉ năng
lực sau khi hoàn thành 4 năm.
Học sinh được rèn luyện kỹ năng quản lý
tiền bạc, đọc, viết và đọc hiểu cũng như
các kỹ năng mềm cần thiết để thành
công trong công việc. Học sinh sẽ được
khám phá các khối ngành nghề tương
ứng với khả năng phát triển kỹ năng, sở
thích, thế mạnh và nhu cầu học tập của
bản thân.
Học sinh trong Chương trình VOC-P
11/12 sẽ vẫn được bồi dưỡng và hoàn
thiện các kỹ năng liên quan đến quản lý
tiền bạc và hạch toán chi tiêu, sống tự
lập, kỹ năng mềm và khối ngành nghề.
Học sinh được học cách soạn sơ yếu lý
lịch khi tìm hiểu quá trình tìm việc, nộp
đơn xin việc và tìm cơ hội tình nguyện.
Học sinh sẽ có những trải nghiệm độc
đáo và có cơ hội chung tay góp sức cùng
cộng đồng, đồng thời học hỏi được
những kinh nghiệm vô giá.

