
SDSU Talent Search

Chúng ta là ai?

Chúng ta làm gì?

Làm thế nào để tôi tham gia?

Các trường tham gia:

San Diego State University Talent Search là một chương trình được tài trợ bởi Bộ Giáo dục Hoa Kỳ để hỗ
trợ học sinh theo đuổi một nền giáo dục cao hơn sau trung học. Đây là một chương trình miễn phí dành
cho học sinh trung học, hội đủ điều kiện tại một số trường trung học phổ thông trực thuộc hệ thống. Liên hệ
với cố vấn của chương trình ngày hôm nay để xem làm thế nào chúng tôi có thể giúp bạn!

Các buổi tư vấn trực tiếp để chuẩn bị cho bạn vào đại học
Phân tích các thông tin về những ngành học cũng như nghề nghiệp cho học sinh
Giúp bạn chọn các lớp học bạn cần cho đại học 
Dạy kèm một đối một và tại lớp với các gia sư Pathways.
Hỗ trợ bạn trong việc xin hỗ trợ tài chính, tài trợ và học bổng
Họp nhóm hàng tháng theo cấp lớp
Hỗ trợ bạn trong việc lựa chọn / nộp đơn vào trường đại học, cao đẳng hoặc trường dạy nghề
Bản tin hàng tháng (bao gồm thông tin về các sự kiện và hoạt động hiện tại)
Bạn sẽ nhận được một sash cho buổi lễ tốt nghiệp trung học, khi bạn là một thành viên tích cực.

Trước hết, bạn cần hoàn thành mẫu đơn đăng ký cho chương trình. Chương trình của chúng tôi nhắm
đến các học sinh từ các hộ gia đình có thu nhập thấp và những học sinh thuộc thế hệ đầu tiên trong gia
đình theo đuổi bằng đại học. Có tới 1/3 học sinh không đáp ứng đủ các tiêu chuẩn này. Chúng tôi cũng
cần giấy khai thuế để xác minh thu nhập của gia đình bạn. Tất cả các thông tin mà bạn cung cấp cho hệ
thống sẽ được giữ bí mật và chỉ được sử dụng để đáp ứng các quy định của Bộ Giáo dục Hoa Kỳ.

Trường trung học: Castle Park, Crawford, Hoover, Lincoln, Morse, Montgomery, O'Farrell và Southwest.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào hoặc muốn một cố vấn tìm kiếm tài năng nói chuyện với lớp của bạn về các
chủ đề liên quan đến đại học, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Liên hệ chúng tôi:

Các dịch vụ của chúng tôi hiện tại là ảo và nhân viên tư vấn của chúng tôi có thể gặp
gỡ sinh viên trên Zoom hoặc giao tiếp qua điện thoại, email hoặc tin nhắn.

https://education.sdsu.edu/pci/ts/how-do-i-join


Gặp gỡ nhân viên của chúng tôi

Gerardo Chagolla Jamie Bermejo-LazoRachel Rojas

Lincoln High School

Southwest High School &
O'Farrell High School

Hoover High School Castle Park High School &
Montgomery High School

Mon - Thu    9:00 am - 4:00 pm

Mon-Wed  8:00 am - 3:00 pm
Thu           8:00 am - 2:00 pm

Cell: (619)-940-4216
gchagolla@sdsu.edu

gerardo.chagolla@ofarrellschool.org

Cell: (619)-831-0998
jbermejolazo@sdsu.edu

Tue-Thu 9:00 am - 4:00 pm

Cell: (619)-607-3481
rrojas@sdsu.edu

Anwar Shariff

Executive Director
SDSU Pre-College Institute

Dr. Cynthia Park
Program Coordinator, Advising

Nada Stevens

Fernanda Miramontes

Cell: (619)-408-2429
ashariff@sdsu.edu

Office: (619)-594-2954
nstevens@sdsu.edu

Tues             8:00 am - 2:45 pm
Wed & Thu   8:30 am - 4:30 pm

Crawford High School

Tue & Thu  8:30 am - 4:30 pm

Cell: (619)-483-1416
fymiramontes@sdsu.edu

Jessica Sandoval

Office: (619)-594-8222
jysandoval@sdsu.edu

Administrative Assistant

Morse High School

Wed & Thu   9:00 am - 4:30 pm

Sandra Campos

Cell: (619)-363-1032
scampos2@sdsu.edu

Karla Alcaraz

Office: (619)-594-8626
kgalcaraz@sdsu.edu

Study Assistant

Có sẵn để tư vấn trực tiếp!

(619) 594-8222 pcitalentsearch@sdsu.eduhttps://education.sdsu.edu/pci/ts

/SDSUTalentSearch

/SDSUTalentSearch

pcitalentsearch.wixsite.com/pcistudent SDSU Talent Search

Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội của chúng tôi

https://education.sdsu.edu/pci/ts
https://www.facebook.com/SDSUTalentSearch/
https://www.instagram.com/sdsutalentsearch/
https://pcitalentsearch.wixsite.com/pcistudent
https://www.youtube.com/channel/UChZ06ZmsTdsCORXEssrwLVg

