
Miễn phí học phí

Nhận được 3 chứng
 chỉ đại học trong v

òng 3 tuần

Sẵn sàng vào đại h
ọc

Cơ hội phát triển n
ghề nghiệp

Các chuyến đi thực
 tế trải nghiệm về G

iao Thông 

Vận Tải và Công N
ghệ

Trải nghiệm cuộc s
ống của sinh viên đ

ại học tại SJSU

Gặp gỡ giáo sư và n
hững người lãnh đ

ạo trong ngành

Học hỏi về sự tiến b
ộ về hệ thống giao 

thông vận tải

Mineta Summer Tran
sportation 

Mineta Summer Tran
sportation 

Institute 2022Institute 2022 July 18 - Aug 5
9AM - 3PM*

thứ Hai-thứ Sáu
Grades 9-12

Apply at tinyurl.com
/vlbjczu

Chương trình miễn phí này nhằm giới thiệu với học sinh về 
  nghề nghiệp trong ngành giao thông vận tải và công nghệ đồng thời giúp  
        các em nhận được ba tín chỉ đại học chuyển đổi trong ngành Nghiên Cứu 
           Môi Trường. Sau chương trình, học sinh sẽ hiểu thêm về những cơ hội 
            ngành nghề trong giao thông vận tải, như là phi công, tài xế xe buýt, kỹ 
             sư đào tạo, nhà quản lý chuỗi cung ứng, và nhiều hơn thế nữa. Chương 
            trình MSTI có quan hệ đối tác với những nhà lãnh đạo ngành nghề địa 
                              phương như Google, Mineta San Jose International 

   Airport, VTA, và hơn thế nữa, nhằm giúp chương trình 
     này nổi bật và đem lại cơ hội giá trị cho các em.

         *Đôi khi, học sinh sẽ nhận được thông báo,  yêu cầu đến 
   sớm hơn và ra về muộn hơn do sự thay đổi của những 
   chuyến đi thực tế.
   
         SJSU yêu cầu học sinh phải được tiêm ngừa. Những em 
   tham gia sẽ được yêu cần cung cấp bằng chứng về việc tiêm 

   ngừa để được tham gia lớp học.

Nếu có bất kì câu hỏi
 gì hoặc muốn tìm hi

ểu thêm thông tin, 

hãy ghé trang tinyurl
.com/vlqdv5f 

Hoặc liên hệ với Hila
ry Nixon hilary.nixo

n@sjsu.edu

Chương trình MST
I đã tạo cơ hội cho 

con trai tôi học 

nhiều điều mới về n
gành giao thông vậ

n tải qua những 

trải nghiệm thực ti
ễn và các cuộc hội t

hảo của trường 

đại học. Tôi thực lòn
g cảm kích. Cảm ơn!
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