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Dân Biểu Dan Logue Đệ Trình Dự Luật AB 51: Học Lấy Bằng Cử Nhân Ở CSU Chỉ Tốn
10,000 MK
Với chi phí vào đại học đã hơn 30,000 đô la một năm tại nhiều trường đại học California, có thể nào
học lấy được bằng cử nhân mà chỉ tốn tổng cộng 10,000 đô la?
Dân Biểu Tiểu Bang Dan Logue
thuộc Đảng Cộng Hòa tại Marysville hy vọng như thế.
Mượn ý tưởng được đề nghị bởi các thống
đốc Cộng Hòa tại Texas và Florida, dân biểu Cộng Hòa đã đề nghị dự luật cho phép tạo ra chương
trình tại California cho điều mà dự luật của ông ấy cho biết chỉ tốn 10,000 đô la để lấy bằng cử
nhân. Bằng [cử nhân] có thể đạt được với các sinh viên ngành khoa học, kỹ thuật, kỹ sư hay toán.
Dự luật AB 51 kêu gọi hợp tác chặt chẽ giữa các trường trung học, các cao đẳng cộng đồng, và
các trường đại học trong hệ thống California State University (CSU) và nhắm tới 3 khu vực để thực
hiện chương trình: Chico, Long Beach, và Turlock.
Các học sinh tham gia vào chương trình sẽ
nhận được tín chỉ đại học trong trường trung học qua các lớp AP và các lớp cao đẳng cộng đồng.
Dự luật này kêu gọi các sinh viên cao đẳng cộng đồng tham gia đi học toàn thời gian.
Học phí tại
Đại Học CSU hiện nay là 5,472 đô la một năm. Chi phí sách vở và chỗ ở thêm 2,000 đô la một năm.
Một tuyên bố từ Logue nói rằng đề nghị 10,000 đô la của ông gồm tiền mua sách vở, không gồm chi
phí đời sống như phòng ốc và ăn ở.
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