TRƯỜNG TRUNG CẤP
KỸ THUẬT ĐA NGÔN NGỮ
QUYỀN LỢI
•
•
•
•
•
•
•

Không thu phí đăng ký nhập học
Miễn học phí
Miễn phí vé xe bus
Miễn phí gia sư trực tuyến
Cho học sinh mượn sách, dụng cụ, và thiết bị học tập
Kinh nghiệm học tập thực hành trong các chương trình
đào tạo nghề nghiệp có nhu cầu cao
Quy mô lớp học nhỏ!

CHƯƠNG TRÌNH
Kế toán và Sổ sách (onine)

Kỹ thuật viên phòng thí nghiệm nha khoa

Trợ lý hành chính y tế

Cơ khí động cơ Diesel và thiết bị nặng (sang và chiều)

Trợ lý hành chính văn phòng

Phương tiện kỹ thuật số (buổi chiều)

Điêu khắc gỗ

Kỹ thuật viên liên quan đến máy trợ thính

Tái lập cơ khí máy (sáng và chiều)

Hệ thống HVAC (Máy sưởi nhiệt, thông gió, AC, và máy lạnh )

Cơ khí ô tô (sáng và chiều)

Công nghiệp điện tử và chế tạo Robot

Thợ cắt tóc/ Nhà tạo mẫu

Chuyên gia Công nghệ thông tin

Kỹ thuật công nghệ dịch vụ Y sinh

Thợ cơ khí

Làm mộc

Tiếp thị và Quản lý Kinh doanh

Trợ lý y tế

Công nghệ xe máy và Hàng hải

Kỹ sư dân dụng
Lái xe tải dịch vụ

Kim loại

Kỹ thuật viên hệ thống mạng máy tính

Phát triển phần mềm máy tính

Ẩm thực

Hàn cơ khí (sáng & chiều)

NGÀY QUAN TRỌNG
Kỳ học/ Ngày

Ngày đầu tiên

Ngày cuối

Mùa xuân 2021

3.29.2021

6.8.2021

Mùa hè 2021

6.15.2021

8.17.2021

Mùa thu 2021

9.27.2021

12.10.2021

Mùa đông 2022

1.3.2022

3.15.2022

Mùa xuân 2022

3.28.2022

6.7.2022

ỹ

Địa chỉ ở M

South and Central Campus
2201 S. 78th Street, Tacoma, WA. 98409
Lexine Torres, High School Counselor
253.680.7479, Ltorres@batestech.edu

Downtown and Central Campus
1101 S. Yakima Ave., Tacoma, WA. 98405
Robin Stanton, High School Counselor
253.680.7009, Rstanton@batestech.edu
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