
Dave Wolczyk - Giám Đốc - dwolczyk@uw.edu

Jana Chieu - Điều Phối Viên Tư Vấn - jchieu95@uw.edu
Helen Chyz - Cố Vấn Học Tập - chyz@uw.edu

Michael Coats - Điều Phối Viên Chương Trình Giảng Dạy - mlcoats@uw.edu
Huy Hoang - Điều Phối Viên Học Tập - hoanghuy@uw.edu

Các trường cao đẳng có sinh viên tốt nghiệp UW STEMsub theo học

Gặp gỡ Nhân Viên UW STEMsub:

• Tư vấn học tập hàng tuần
• Phụ đạo môn khoa học, toán và viết
• Các lớp thực hành Thứ Bảy
• Hỗ trợ tốt nghiệp
• Luyện thi Kiểm Tra Năng Lực Học 
Tập (Scholastic Aptitude Test, SAT)/Bài 
Kiểm Tra Đại Học Hoa Kỳ (American 
College Testing, ACT)
• Hỗ trợ dự tuyển, xin học bổng và hỗ 
trợ tài chính
• Trợ giúp viết bài luận cá nhân và bài 
luận dự tuyển
• Chuẩn bị cho các chuyên ngành 
STEM
• Chương trình Đại Sứ STEM
• Giờ học tập phục vụ cộng đồng
• Thiết kế và in 3D

• Sáu tuần tham gia các lớp học 
trực tuyến
• Bài giảng STEM của giảng viên 
Trường Đại Học Washington 
(University of Washington, UW)
• Phòng thực hành & các học 
phần của chương trình Sinh Tồn 
STEM (STEM Survival)
• Lớp nghiên cứu độc lập
• Các lớp bao gồm:
     - Khoa học, kỹ thuật, công nghệ
     - Đại số, tiền giải tích, thống kê, 
       đại số tuyến tính
     - Dự bị đại học và viết
     - Ngoại ngữ
• Sinh viên xếp hạng 4.51 trên 5 
cho các lớp

Niên Khóa Chương Trình Hè

@uwmsub
Liên Hệ với Chúng Tôi

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

Tại Khu trường Sở: 
Schmitz Hall, Phòng 357a

Trang Mạng: http://uwmsub.org
Email: uwmsub@uw.edu
Điện Thoại: (206)543-9288

Chương Trình Upward Bound Cho Toán và Khoa Học được Văn Phòng Chương Trình TRIO Liên Bang (Office of 
Federal TRIO Programs) thuộc Bộ Giáo Dục Hoa Kỳ (U.S. Department of Education) tài trợ $595.202 mỗi năm và 
do Văn Phòng Sự Vụ Sinh Viên Thiểu Số & Tính Đa Dạng của Trường Đại Học Washington chủ trì.

Sinh Viên Năm Hai/Sinh Viên Năm Nhất 
tại Cleveland/Foster/Franklin/Sealth:

• Mong muốn theo đuổi bằng cấp về 
Khoa Học, Công Nghệ, Kỹ Thuật hoặc 
Toán Học (STEM)

• Xuất thân từ gia đình có thu nhập thấp 
và/hoặc sẽ là thế hệ đầu tiên trong gia 
đình được cấp bằng cao đẳng chương 
trình bốn năm
• Một Công Dân Hoa Kỳ hoặc Thường Trú 
Nhân Hoa Kỳ và không tham gia bất kỳ 
Chương Trình TRIO Liên Bang nào khác 
(Upward Bound hoặc Tìm Kiếm Tài Năng 
TRIO)

Ai nên Nộp Đơn?

SỨ MỆNH CỦA CHÚNG TÔI: 
Giúp các sinh viên cao đẳng tiềm năng thế hệ đầu tiên có 
thu nhập thấp gặt hái được thành công ở trường trung học 
phổ thông, được nhận vào trường cao đẳng và các chuyên 
ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (science, 
technology, engineering and math, STEM) và tốt nghiệp với 
một bằng cấp STEM.

STEMsub
Math Science Upward Bound
University of Washington

Sinh viên UW STEMsub được nhận vào và 
theo học tại nhiều trường cao đẳng, đại 
học đa dạng.  Chúng tôi khuyến khích các 
em học sinh cân nhắc lựa chọn phù hợp 
nhất cho mình và khám phá xem trường 
cao đẳng, đại học nào có thể phục vụ tốt 
nhất cho nhu cầu và lợi ích của các em.  
Hơn một nửa theo học UW Seattle.

Vui lòng nộp hồ sơ đề cử và dự tuyển trực tuyến tại: www.uwmsub.org/apply/www.uwmsub.org/apply/

Chúng tôi rất vui 

được làm việc 

với bạn!


