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Naviance lập Kế Hoạch cho Trung Học và Hơn Nữa

Naviance dùng để hỗ trợ học sinh và gia đình trong việc chuẩn bị cho cuộc sống sau khi rời mái trường học Seattle. Với
Naviance, học sinh có thể khám phá các trường đại học và các con đường sự nghiệp, phân tích kỹ năng với các khảo sát
về sự nghiệp và cá nhân đồng thời tạo nên các kế hoạch để luôn đi đúng hướng và đạt được mục tiêu trong học tập.

Khám phá những điểm đặc biệt của học sinh.

Sự thiết kế của Strengths Explorer ở Naviance nhận định 3 khía cạnh mạnh nhất của học sinh ở tài năng và bao gồm các
phương cách áp dụng các khía cạnh này vào việc học tập, sự nghiệp và cuộc sống.

Kết nối sở thích và sự nghiệp của học sinh
Dựa trên các hoạt động mà học sinh yêu thích, các tính cách và các môn học yêu thích, bản khảo sát Career Cluster
Finder trên Naviance sẽ liệt kê các ngành nghề học sinh thích hợp.
Với Career Interest Profiler trên Naviance, học sinh trả lời câu hỏi liên quan đến sự nghiệp yêu thích và nhận được các
gợi ý về sự nghiêp. Sự nghiệp sẽ được liệt kê vào danh sách yêu thích ở trang web.
Xem xét đại học và ngành có thể giúp bạn trong sự nghiệp liên quan đến sở trường, sở thích và tính cách của bạn.
Tạo nên một kế hoạch bằng cách sử dụng Naviance.
Tạo Resume – học sinh lưu lại các hoạt động trong trường, các bằng khen, các kinh nghiệm làm việc tình nguyện, các kỹ
năng.
Quy trình nộp đơn vào đại học – Lưu giữ các trường đại học học sinh đã có ý muốn nộp đơn – có thể gửi yêu cầu để nộp
học bạ (transcripts) thẳng đến đại học.
Thông tin về học bổng ở địa phương cũng như trên toàn quốc – có hàng nghìn các học bổng ở địa phương cũng như ở
toàn quốc cho học sinh đủ điều kiện.
Kế Hoạch cho Trung Học và Sau Khi Tốt Nghiệp– Nhân viên trường cũng sẽ sử dụng Naviance để trình bày các bài giảng
sau khi tốt nghiệp High School and Beyond Plan ở các lớp 8-12. The High School and Beyond Plan là một phần bắt buộc
khi tốt nghiệp nhằm giúp học sinh và người tư vấn đảm bảo học sinh đủ điều kiện ra trường và để xác định mục tiêu.
Bảo mật dữ liệu Trường Công Lập Seattle coi trọng việc bảo mật dữ liệu. Các quy định và hoạt động của Naviance về
bảo mật dữ liệu đã được xem xét kỹ lưỡng. Theo quy định của họ, Naviance sẽ không bán hoặc sử dụng thông tin của
học sinh cho các mục tiêu thương mại. Thêm vào đó chúng tôi đã ký bản Data Sharing Agreement để đảm bảo chắc chắn
Naviance tuân thủ các yêu cầu về việc bảo mật dữ liệu.
Dữ liệu sử dụng Các dữ liệu sau đây sẽ được đăng tải ở Naviance nhằm nâng hiệu lực của hệ thống một cách tối đa và
để đảm bảo học sinh nhận được sự hỗ trợ thích hợp cần thiết: họ tên của học sinh, mật mã vào trang web, proxy ID,
trường, lớp, ngày sinh, học bạ, lớp, điểm, điểm ACT/SAT, dân tộc, và giới tính. Học sinh có thể tạo nhóm để cho người tư
vấn cung cấp các hỗ trợ và can thiệp cụ thể (ví dụ: College Bound Scholarship Recipients, English Language Learners,
Running Start, Special Education). Để đảm bảo sự bảo mật, các nhóm này sẽ sử dụng tên khác (proxy) thay vì tên của
nhóm.
Thời gian thông báo nếu không muốn sử dụng Naviance Nếu các gia đình không muốn con em của mình sử dụng

Naviance thì có thể chọn trả lời trên trang web Source. Thời gian chọn không sử dụng là ngày 12, tháng 8 –ngày 20, tháng 9.

Hãy vào http://www.seattleschools.org/academics/college_career_readiness/naviance/ để biết thêm thông tin.

