FUTURE PLANS?
27th Annual College &
Career Fair 2019-2020
WEDNESDAY | OCTOBER 16
6:00 PM - 8:30 PM
FLORIN HIGH SCHOOL | 7956 Cottonwood Lane | Sacramento
MAIN GYM AND MULTIPURPOSE ROOM

99 Speak with Admission Representatives from a wide-range of
Postsecondary lnstitutions and career fields.

99 Learn about Credit Transfer opportunities for post-secondary
education.

99 Learn about options for Colleges, Universities, other 		
Postsecondary Arts Institutions and Trade Institutions.

99 Plan your career with College/Career Industry Partners, 		
Professionals and Advisors.

99 Discuss with Financial Advisors how to budget tuition fees,
campus costs and other educational tools.

For more information, please contact Nicole Brown at 916.793.2678 or nnbrown@egusd.net.

Hosted by

E G U S D

¿PLANES PARA EL FUTURO?
a

27 Feria del Colegio y
la Vocación 2019-2020
MIÉRCOLES | 16 DE OCTUBRE
6:00 PM - 8:30 PM
FLORIN HIGH SCHOOL | 7956 Cottonwood Lane | Sacramento
GIMNASIO PRINCIPAL Y SALÓN DE USOS MÚLTIPLES

99 Habla con los representantes de admisión de una 		
gran variedad de instituciones postsecundarias y campos 		
vocacionales.
99 Aprende más acerca de los colegios, universidades, y otras
instituciones postsecundarias de artes y vocacionales.

99 Aprende sobre las oportunidades de transferencias con 		
créditos para la educación postsecundaria.
99 Planifica tu carrera con los asociados y asesores del colegio,
la industria, y los profesionales.

99 Discute con los consejeros financieros como hacer 		
presupuestos de los costos de colegiatura, de la escuela, y 		
otras herramientas educacionales.
Para mayor información, comuníquese con Nicole Brown al 916.793.2678 o nnbrown@egusd.net.

Patrocinado por

E G U S D

FUTURE PLANS?
XYOO 27 Rau kev kawm txog College
& Kev Nrhiav Haujlwm 2019-2020

WEDNESDAY | LUB KAUM HLI 16
6:00 PM - 8:30 PM
FLORIN HIGH SCHOOL | 7956 Cottonwood Lane | Sacramento
MAIN GYM AND MULTIPURPOSE ROOM

99 Nrog cov sawv cev uas tuaj ntawm ntau lub tsev kawm 		
ntawv qib siab thiab cov sawv cev rau kev kawm haujlwm
tham.

99 Kawm kom paub hais tias yuav ua li cas thiaj yuav muab tau
cov qhabnees nyaib tau (transferred) mus rau qib kawm 		
siab.

99 Kawm kom paub ntxiv txog tej kev xaiv uas muaj rau kev 		
mus Colleges, Universities, thiab lwm yam kev kawm nyob
rau qib siab thiab kev kawm haujlwm.

99 Npaj kom muaj kev sis koomtes rau koj kev kawm 		
haujlwm thiab nrog rau kev kawm college/thiab tej 		
lagluam, Professionals thiab cov pab tswvyim.

99 Mus tham nrog cov sawv cev pab tswvyim rau (Financial) 		
kev thov nyiaj pab rau kev kawm ntawv, seb yuav them nqi
kawm licas, nyob ntawm lub chaw kawm ntawv yuav raug
nqi licas thiab lwm yam kev pab rau kev kawm sub thiaj 		
paub npaj nyiaj rau kev kawm ntawv.
Yog xav paub ntxiv, thov hu rau Nicole Brown ntawm 916.793.2678 or nnbrown@egusd.net.

Hosted by

E G U S D

FUTURE PLANS?
Hội chợ Nghề Nghiệp & Cao đẳng
Hàng năm lần thứ 27 2019-2020

THỨ TƯ | 16 THÁNG MƯỜI
6:00 CHIỀU - 8:30 TỐI
TRUNG HỌC FLORIN | 7956 Cottonwood Lane | Sacramento
PHÒNG TẬP THỂ DỤC CHÍNH VÀ NHIỀU MỤC ĐÍCH

99 Nói chuyện với Đại diện tuyển sinh từ một loạt các tổ chức 		
sau trung học và các lĩnh vực nghề nghiệp.

99 Tìm hiểu về các cơ hội Chuyển tín dụng cho giáo dục sau 		
trung học.

99 Tìm hiểu thêm về các lựa chọn cho các trường Cao đẳng, 		
Đại học và Các tổ chức Nghệ thuật và Thương mại sau trung
học khác.

99 Lập kế hoạch nghề nghiệp của bạn với các Đối tác Cao
đẳng/Công nghiệp, Chuyên gia và Cố vấn.

99 Thảo luận với Cố vấn tài chính về cách lập ngân sách học phí,
chi phí tại trường và các công cụ giáo dục khác.

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ với Nicole Brown tại 916.793.2678 or nnbrown@egusd.net.

Tổ chức bởi

E G U S D

