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Running Start @ LWTech 

 

Running Start là một trong nhiều chương trình học kép tại Học viện Công Nghệ Lake 
Washington (Lake Washington Institute of Technology). Học sinh trung học đạt yêu 
cầu có thể lấy tín chỉ của hệ cao đằng-đại học và trung học cùng một lúc. 

Các bước đăng ký  

Đạt yêu cầu đầu vào (trình độ English 101) 

• Điền mẫu đơn đăng ký chương trình Running Start và 

gửi email cho Running.Start@lwtech.edu cùng văn bản 

chứng nhận xếp loại trình độ tiếng Anh English 101: Kết 

quả thi xếp lớp; hoặc kết quả Smarter Balanced 

Assessment đạt điểm L3 hoặc L4; hoặc bảng điểm 

trường cao đẳng/đại học đã đạt 2.0 trở lên cho lớp 

English 101. 

Điền bộ hồ sơ nhập học Running Start 
• Nếu đạt yêu cầu nêu trên, chúng tôi sẽ gửi bạn bộ hồ sơ 

nhập học của Running Start (online hoặc PDF) 

Đăng ký lớp 
• Đặt hẹn với nhân viên tư vấn của Running Start để gặp 

trực tuyến qua Zoom để đăng ký lớp học. 

Các ngày quan trọng 

 

 

 

 

Liên hệ 

Lake Washington Institute of 
Technology 

11605 132nd Ave NE,  

Kirkland WA 98034 

Room: W210 

Phone: (425) 739-8336 

Email: running.start@lwtech.edu 

LWTech.edu/runningstart 

Lợi ích của Running 
Start 

• Có thể học cả các khóa nghề 

và các khóa học chuyển tiếp 

đại học 

• Miễn học phí (liên hệ nhân 

viên tư vấn để biết thêm 

thông tin chi tiết) 

• Miễn phí hồ sơ 

• Miễn phí kiểm tra đầu vào 

• Miễn phí đậu xe 

• Sinh viên Running Start có 

thể mượn sách miễn phí 

• Có thể được miễn phí thẻ bus 

ORCA 

• Lớp học nhỏ. Tối đa 25 học 

sinh 

• Dịch vụ hỗ trợ sinh viên chu 

đáo  

Hội thảo thông tin 

• September 2, 2020 

• September 9, 2020 

• September 16, 2020 

• October 21, 2020 

• November 18, 2020 

• December 16, 2020 

Nhấn Here để Đăng ký Online! 
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Học Kỳ/Ngày Fall 2020 Winter 2021 

Bắt đầu nhận đơn Mar 18, 2020 Sep 28, 2020 

Bắt đầu đăng ký lớp May 19, 2020 Oct 27, 2020 

Bắt đầu học kỳ Sept 28, 2020 Jan 4, 2021 

Kết thúc học kỳ Dec 11, 2020 Mar 17, 2021 
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