
Dave Wolczyk - 
Jana Chieu - 
Helen Chyz - 
Michael Coats - 
Huy Hoang - 

- dwolczyk@uw.edu 
- jchieu95@uw.edu 

- chyz@uw.edu 
- mlcoats@uw.edu 
- hoanghuy@uw.edu 

 
 

 
 

   

 

 

 
 
 

UW STEMsub 
1410 NE Campus Parkway 
Box 355845 
Seattle, WA 98195 

Schmitz Hall, Room 357a 

Web: http://uwmsub.org 
: uwmsub@uw.edu 
: (206)543-9288 

@uwmsub 

          www.uwmsub.org/apply/ 

STEM sub 
Math Science Upward Bound 
University of Washington 

የትምህርት ዘመን 
• ሳምንታዊ የአካዳሚክ ምክር 
• ሳይንስ ፣ ሒሳብ እና የጽሑፍ ትምህርት 
• የቅዳሜ ወርክሾፖች 
• የምረቃ እገዛ 
• SAT/ACT የፈተና ዝግጅት 
• ኮሌጅ፣ ስኮላርሺፕ እና የገንዘብ ድጋፍ 
ማመልከቻ እገዛ 

• በግል መግለጫዎች እና የማመልከቻ 
ጽሑፎች እገዛ 

• ለ STEM ዋና ተማሪዎች ዝግጅት 
• የ STEM አምባሳደሮች ፕሮግራም 
• የአገልግሎት ትምህርት ሰዓቶች 
• 3D ንድፍ እና ህትመት 
• ለሙሉ ተሳትፎ የኪስ ገንዘብ 

 

የክረምት አካዳሚ 
• የስድስት ሳምንታት የኦንላይን ላይ 

ትምህርቶች 
• የ STEM ትምህርቶች በ UW ፋኩልቲ 
• STEM ሰርቫይቫል ክፍሎች እና ቤተ 

ሙከራዎች 
• ገለልተኛ የምርምር ክፍል 
• ሽፋን ይሚሰጣቸው ክፍሎች፥ 

- ሳይንስ፣ ምህንድስና፣ ቴክኖሎጂ 
- አልጀብራ፣ ቅድመ-ካልኩለስ፣ 

ስታቲስቲክስ፣ ሊኒያር አልጀብራ 
- የኮሌጅ ዝግጅት እና መጻፍ 
- የውጪ ቋንቋ 

• ለሙሉ ተሳትፎ የሚከፈል ገንዘብ 
• ተማሪዎች ለክፍሎች ደረጃ ሰጥተዋል 

ይህም 4.51 ከ 5 
 

ማን ማመልከት አለበት? 
ሶፎመር/ጁኒየሮች በ 
Cleveland/Foster/Franklin/Sealth 
እነዚህም: 
• በሳይንስ፣ ቴክኖሎጂ፣ ምህንድስና 

ወይም ሂሳብ (STEM) ዲግሪዎችን 
ለመከታተል ተነሳሽነት ያላቸው 

• ዝቅተኛ ገቢ ካላቸው ቤተሰብ 
እና/ወይም በቤተሰባቸው ውስጥ 
የአራት አመት የኮሌጅ ዲግሪ ለማግኘት 
የመጀመሪያው ትውልድ የሆኑት 

• የ U.S. ዜጋ ወይም ቋሚ ነዋሪ እና 
በማንኛውም ሌላ የፌዴራል TRIO 
ፕሮግራሞች (የ Upward Bound 
ወይም TRIO Talent ፍለጋ) 
የማይሳተፉ 

 

የ UW STEMsub ተመራቂዎች የተማሩባቸው ኮሌጆች 
UW STEMsub ተማሪዎች ወደተለያዩ ኮሌጆች 
ለመግባት እና ለመከታተል ተቀባይነት አላቸው።  
ተማሪዎች የተሻለ ብቃት እንዲኖራቸው እና 
የትኛዎቹ ኮሌጆች የሚያስፈልጓቸው ነገሮች እና 
ፍላጎቶቻቸውን በተሻለ ሁኔታ ማገልገል 
እንደሚችሉ እንዲመረምሩ እናበረታታለን።  
ከግማሽ በላይ (58%) በ UW ሲያትል ይሳተፋሉ። 
 

የ UW STEMsub ሠራተኞችን ያግኙ፥ 
ዳይሬክተር 

የምክር አስተባባሪ 
የአካዳሚክ አማካሪ 

የስርአተ ትምህርት አስተባባሪ 
የአካዳሚክ አስተባባሪ 

 

እኛን ያግኙ 
 

ካምፓስ ላይ: 

ኢሜይል 
ስልክ 

የሒሳብ ሳይንስ Upward Bound በዓመት በ$595,202 በ U.S. የፌደራል TRIO Department of Education 
(ፕሮግራሞች የትምህርት ክፍል) እና በዋሽንግተን ዩኒቨርሲቲ የጥቃቅን ጉዳዮች እና ብዝሃነት ጽህፈት ቤት 
አስተናጋጅነት። 

 

የእኛ ተልእኮ፡ ዝቅተኛ ገቢ ያላቸው እና እምቅ የመጀመሪያ 
ትውልድ ኮሌጅ ተማሪዎች በሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት 
እንዲሳካላቸው ለመርዳት፣ ለኮሌጅ እና STEM majors 
ተቀባይነት እንዲያገኙ እና በSTEM ዲግሪ እንዲመረቁ ነው። 

እጩዎች እና የተማሪ ማመልከቻዎች በመስመር ላይ በሚከተለው ላይ ይገኛሉ: 
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