
ĐẠI SỨ SINH VIÊN TUYỂN SINH & TIẾP CẬN ĐA VĂN HÓA  
(MULTICULTURAL OUTREACH & RECRUITMENT, MOR)

“Đại Học Washington (University of Washing-
ton, UW) là một trường đại học toàn diện, vì 
vậy, tôi không cần phải từ bỏ bất kỳ sở thích 
nào. Tôi có cơ hội, tinh thần và môi trường 
của một tổ chức lớn — và một cộng đồng gắn 
bó chặt chẽ trong một tổ chức nhỏ.”

“Trước đây, tôi chưa từng nghĩ làm thế 
nào hay  liệu tôi có đủ khả năng chi trả 
để học đại học hay không. Tất cả đã thay 
đổi khi một nhân viên MOR tuyệt vời 
trao cho tôi cuốn cẩm nang học bổng cá 
nhân dành riêng cho tôi.”

“Trong những cuộc phỏng vấn với các 
công ty,  nhà tuyển dụng cực kỳ ấn 
tượng với những kinh nghiệm tôi đã 
tích lũy được trong các khóa học  
tại  UW."   

“Cộng đồng của tôi đã tìm thấy tôi! Các 
sinh viên từ Hội Sinh Viên Polynesia 
(Polynesian Student Alliance) đã có mặt 
tại khuôn viên trường trong những ngày 
tôi chuyển vào và đã hỗ trợ tôi rất chu 
đáo. Giờ thì họ đều trở thành  những 
người bạn tốt của tôi.”

“Tôi biết rằng UW là quyết định sáng suốt cho 
tôi bởi vì sự hòa nhập, sự chào đón mà UW 
dành cho không chỉ bản thân tôi, mà còn cho gia 
đình của tôi. Trường chào đón mẹ tôi bằng tiếng 
Tây Ban Nha, ngôn ngữ mẹ đẻ của bà. Tôi không 
cần phải dịch cho bà nữa.”

Julia Jannon-Shields, ’21 
Santa Clara, California (CA) 
Truyền thông và Cộng đồng, 
môi trường và lập kế hoạch 
(community, environment 
and planning, CEP)

Ammara Touch, ’21 
Kent, Washington (WA) 
Sinh học và nghiên cứu 
dân tộc Mỹ

Letauaeletise Hunkin, ’23 
Spanaway, WA 
Nghiên cứu dân tộc và 
nhân chủng học Hoa Kỳ  

Rosario Ocampo, ’22 
Mt. Vernon, WA 
Khoa học chính trị   
và triết học  

Jordan Crawford (Kuskokwim), ’21 
Black Diamond, WA 
Quản trị kinh doanh (marketing) 

Tina Nguyen, ’22 
Seattle, WA 
Tin học và tâm lý học

Favian Mares, ’22 
Toppenish, WA 
Giáo dục, cộng đồng và 
tổ chức

Mahilet Abraha, ’23 
Shoreline, WA 
Hệ thống thông tin và 
quản lý nguồn nhân lực 

Andy V. Manzano, ’23 
Palmdale, CA 
Quản trị kinh doanh và 
sự đa dạng
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Chúng tôi biết bạn có những ước mơ lớn lao và đang nỗ lực 
để đạt được những ước mơ đó. Khi bạn tìm hiểu các lựa chọn 
sau khi tốt nghiệp phổ thông, chúng tôi mời bạn tìm hiểu về 
Đại Học Washington, nơi có thể biến những ước mơ đó thành 
hiện thực.

Nhóm Tuyển Sinh & Tiếp Cận Đa Văn Hóa (Multicultural 
Outreach & Recruitment, MOR) luôn sẵn sàng trở thành 
người cộng tác và người cổ vũ lớn nhất của bạn. Kết nối với 
các chuyên viên tư vấn tuyển sinh của MOR ngay hôm nay. 
Họ sẵn sàng trả lời các câu hỏi về quy trình đăng ký, hỗ trợ tài 
chính và nhiều câu hỏi khác. Và ngay sau khi bạn trở thành 
sinh viên chính thức (một Husky), Văn Phòng Sự Vụ Thiểu Số 
và Đa Dạng (Office of Minority Affairs & Diversity) sẽ cùng nỗ 
lực để giúp bạn thành công, cho đến khi bạn tốt nghiệp.

Chúng tôi rất hào hứng về tương lai của bạn và chúng tôi rất 
nóng lòng để UW trở thành một phần trong hành trình của 
bạn. Hãy tham gia cùng chúng tôi.
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University of Washington
Multicultural Outreach & Recruitment
Box 355845
Seattle, WA 98195
(206) 221-6463
reach@uw.edu
depts.washington.edu/reach

@uwmor
@uwomadmor
@uwmor

Học đại học sẽ giúp mở ra cánh 
cửa đến những cơ hội chưa từng 
có đối với những gia đình nhập 
cư có thu nhập thấp như chúng 
tôi. Tôi lựa chọn UW vì nơi đây 
cung cấp tất cả các chương trình 
mà tôi quan tâm, cùng với hỗ trợ 
tài chính nhiều nhất.

“

”

Favian Mares, ’22 
Toppenish, WA 
Giáo dục, cộng đồng 
và tổ chức  



HỌC ĐẠI HỌC THẬT DỄ DÀNG 
Cho dù bạn chỉ mới bắt đầu tìm hiểu hay đã tìm thấy  
trường đại học mà mình mơ ước, chúng tôi hiểu rằng đây là vấn đề rất phức 
tạp. Vì vậy, chúng tôi hứa: Dù bạn đang ở đâu trong hành trình này, chúng 
tôi đều sẽ hướng dẫn bạn và giúp bạn thực hiện ước mơ của mình. Bạn 
thuộc về Đại Học Washington (University of Washington, UW) —và chúng tôi 
chào đón bạn đến trường. 

UW LÀ NƠI DÀNH CHO BẠN 
Từ Puget Sound đến Spokane, Bellingham đến Walla Walla và xa hơn nữa, 
UW tự hào là trường đại học dành cho tất cả người dân Washington. Năm 
2020, chúng tôi chào đón một số lượng kỷ lục sinh viên năm nhất đến từ  
các cộng đồng yếu thế — bao gồm nhiều sinh viên là người đầu tiên trong 
gia đình họ theo học chương trình đại học bốn năm. Gia đình Husky lớn,  
đa dạng của chúng ta luôn chào đón bạn.

sinh viên Husky 
tại UW là những 
sinh viên đại học 
thế hệ đầu tiên.

sinh viên UW có 
việc làm trong 
vòng sáu tháng 
sau khi tốt 
nghiệp. 

DÁM ƯỚC MƠDÁM ƯỚC MƠ



CHO ĐẾN VẠCH ĐÍCH 
Dịch vụ hỗ trợ của chúng tôi không kết thúc sau khi bạn nhận được thư mời nhập học. Số lượng sinh 
viên từ các nhóm yếu thế tốt nghiệp từ cơ sở UW ở Seattle nhiều hơn bất kỳ cơ sở giáo dục công lập 
bốn năm nào khác ở Washington. Chúng tôi rất hào hứng khi bạn bắt đầu sự nghiệp và tạo ra sự khác 
biệt trên thế giới và chúng tôi muốn đảm bảo rằng những nỗ lực của bạn sẽ được đền đáp.  

Các nhóm yếu thế bao gồm sinh viên da màu (Người Mỹ Da Đỏ/Người Bản Địa Alaska, Người Da Đen/Người 
Mỹ Gốc Phi, Người Gốc Tây Ban Nha/La-Tinh, Người Bản Địa Hawaii/Người Dân Đảo Thái Bình Dương và 
Đông Nam Á) cũng như sinh viên từ các nhóm đã từng bị tước quyền học đại học trong lịch sử. 

Có rất nhiều cộng đồng nhỏ trong khuôn 
viên trường. Tôi thật may mắn khi nhanh 
chóng tìm thấy cộng đồng của mình nhờ 
các chương trình mà UW cung cấp, ở đó 
có cả những người tôi đã quen từ trước.

Mahilet Abraha, ’23  
Shoreline, Washington (WA) 
Hệ thống thông tin và quản 
lý nguồn nhân lực 
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ĐỒNG TIỀN LÊN TIẾNG 
HIỂU LẦM: Học bổng chỉ dành cho những sinh viên và vận động viên có 
thành tích hàng đầu.  

SỰ THẬT: UW hoan nghênh các thủ khoa và vận động viên đại diện cho 
nhà trường — nhưng chúng tôi cũng có các cơ hội học bổng và trợ cấp 
được thiết kế cho tất cả sinh viên.  

HIỂU LẦM: Học đại học đồng nghĩa với một khoản vay khổng lồ cho sinh 
viên. 

SỰ THẬT: Sinh viên UW tốt nghiệp với số nợ ít hơn mức nợ trung bình của  
quốc gia — và 63% sinh viên đại học của UW tốt nghiệp mà không có 
khoản nợ nào. 

Chi phí học đại học không nên quá đắt đỏ. Bạn có rất nhiều lựa chọn, từ 
học bổng và trợ cấp đến các vị trí vừa học vừa làm. Các chuyên viên tư 
vấn hỗ trợ tài chính của chúng tôi sẽ giúp bạn và gia đình bạn tìm giải 
pháp phù hợp trong suốt khóa học, để bạn có thể chi trả chi phí học tập 
và tốt nghiệp mà không mắc nợ nhiều.  

hỗ trợ tài chính 
được trao hằng 
năm 

TRIỆU

TRƯỜNG 
ĐẠI HỌC

(CNBC Make It)

Chi Trả 
Nhiều Nhất 

CÙNG NHAU HIỆN THỰC HÓA 
ƯỚC MƠ

CÙNG NHAU HIỆN THỰC HÓA 
ƯỚC MƠ
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CAM KẾT VỚI SINH VIÊN HUSKY  
Cam Kết với Sinh Viên Husky là cam kết của chúng tôi với các sinh viên của tiểu bang 
Washington: Chúng tôi sẽ không để những thách thức về tài chính cản trở bạn nhận bằng tại UW. 
Nếu bạn đủ điều kiện nhận hỗ trợ theo chương trình Cam Kết với Sinh Viên Husky, bạn sẽ được 
miễn toàn bộ học phí và chi phí khác (đúng vậy — miễn toàn phần!) cho bốn năm học. Nhờ có 
chương trình Cam Kết với Sinh Viên Husky mà mỗi năm, gần 10.000 sinh viên Washington không 
phải trả học phí cho UW. Bạn cũng có thể nằm trong số đó. 

Tìm hiểu thêm tại: uw.edu/huskypromise    

Tôi đã nhận được Học Bổng Tính Đa 
Dạng tại Costco (Costco Diversity 
Scholarship) cùng chương trình Cam 
Kết với Sinh Viên Husky và nhiều 
khoản trợ cấp khác. Những nguồn lực 
này đã giúp trang trải chi phí theo học 
tại UW, một điều mà tôi không thể 
tưởng tượng được vì gia đình tôi ngay 
cả kiếm ăn cũng khó khăn. 

Jordan Crawford (Kuskokwim), ’21  
Black Diamond, WA 
Quản trị kinh doanh (marketing) 
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NƠI DÀNH CHO BẠN 
UW không chỉ là một cái tên, đó còn là một gia đình. Bạn có thể tìm thấy cộng đồng nhỏ của mình 
trong hơn 1.000 câu lạc bộ sinh viên — từ các tổ chức văn hóa đến câu lạc bộ Hy Lạp, bắn cung 
đến hát acapella. Bất kể sở thích của bạn là gì, bạn cũng đều có cơ hội tìm thấy những người có 
chung niềm đam mê giống bạn.  

NGÔI NHÀ THỨ HAI CỦA BẠN  
UW là một cộng đồng, là ngôi nhà thứ hai của bạn. Trong khắp khuôn viên trường, bạn sẽ 
tìm thấy những không gian chào đón, từ ký túc xá đến Samuel E. Kelly Ethnic Cultural Center 
(trung tâm văn hóa đại học lớn nhất trên toàn quốc) và wǝɫǝbʔaltxʷ – Intellectual House, một 
không gian tụ họp kiểu nhà dài dành cho những Người Mỹ Da Đỏ và Người Bản Địa Alaska.  

MỘT CỘNG ĐỒNG PHÍA SAU BẠN  
Bạn không đơn độc tại UW. Ngay từ trước khi nhập học, bạn đã có thể tìm được  
các cố vấn hiểu rõ bạn nhất. Văn Phòng Sự Vụ Thiểu Số & Đa Dạng và Nhóm Tuyển 
Sinh & Tiếp Cận Đa Văn Hóa luôn nỗ lực để xây dựng một khuôn viên đa dạng, hòa 
nhập, nơi mọi người đều có thể thành công. 

TÌM GIA ĐÌNH CỦA BẠNTÌM GIA ĐÌNH CỦA BẠN



CÁC TỔ CHỨC VĂN HÓA VÀ SINH VIÊN BAO GỒM:  

Hội Sinh Viên Người Da Đen

Hội Sinh Viên Ủng Hộ Người Khuyết Tật

Hiệp Hội Sinh Viên Người Mỹ gốc Philippines

Cộng Đồng Thổ Dân tại UW

Hiệp Hội Sinh Viên Người Khmer 

MEChA de UW

Hội Sinh Viên Polynesian 

Nhóm Purple

Hội Sinh Viên Da Màu Ủng Hộ Người Đa Tính 

… và nhiều tổ chức khác! 

Tôi rất lo lắng khi biết rằng đa số các sinh viên 
tại nhiều trường đại học là người da trắng và 
tôi không có cảm giác thân thuộc. Tôi đã trở nên 
thoải mái hơn khi nhận ra rằng tôi sẽ không đơn 
độc, rằng có các chương trình như Văn Phòng Sự 
Vụ Thiểu Số & Đa Dạng để hỗ trợ những sinh viên 
thế hệ đầu tiên từ các động đồng yếu thế. 

Ammara Touch, ’21 
Kent, WA 
Sinh học và nghiên 
cứu dân tộc Mỹ 
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