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TrÜ©ng ñåi H†c Santa Ana College ñÜ®c Tuyên DÜÖng Trên Toàn QuÓc  

  
(Santa Ana)-- Theo Tuần Báo Community College Week, m¶t t© báo phát hành trên toàn 

quÓc cho nh»ng chuyên viên cûa các trÜ©ng Çåi h†c hai-næm, trÜ©ng Çåi h†c Santa Ana 

College ÇÙng hång 10 trên toàn quÓc trong danh sách 100 trÜ©ng cÃp khoa bäng associate 

degree ÇÓi v§i các sinh viên gÓc Hispanic.  TrÜ©ng Santa Ana College, v§i quá trình 

thành lÆp 92-næm ÇÙng hång ba trên ti‹u bang, trong lãnh v¿c cÃp b¢ng cho sinh viên gÓc 

Hispanic, chÌ sau hai trÜ©ng là East Los Angeles College ÇÙng hång sáu và Riverside 

Community College ÇÙng hång tám. 

 HÖn n»a, trÜ©ng Çåi h†c Santa Ana College ÇÙng hång 16 trên toàn quÓc trong 

danh sách 100 trÜ©ng cÃp khoa bäng associate degree ÇÓi v§i các sinh viên ngÜ©i MÏ gÓc 

Á Châu.  Trong mùa Thu næm 2006, tÌ lŒ ghi danh theo h†c cûa trÜ©ng là 1% American 

Indian, 2% African- American, 12% Asian, 46% Latino, 29% Caucasian, 2% Filipino, 

3% nh»ng chûng t¶c khác, và 5% không báo cáo. 

Báo phát hành Ngày 16 Tháng Bäy thÓng kê vŠ các b¢ng cÃp ª các trÜ©ng Çåi h†c 

hai-næm tính theo næm h†c 2005-2006.  Bän phúc trình thÓng kê ÇÜ®c d¿a trên d» kiŒn 

ÇÜ®c soån thäo cûa cÖ quan National Center for Education Statistics Integrated 

Postsecondary Education Data Set.  

 Trong næm h†c 2005-2006, Santa Ana College Çã cÃp 1,350 b¢ng hai-næm 

associate degree.  Cùng næm, 487 sinh viên SAC Çã tÓt nghiŒp chÜÖng trình dåy nghŠ và 

ÇÜ®c cÃp b¢ng chÙng chÌ.  

 ‘Sinh viên Ç‰n v§i Khu-H†c-Chánh cûa chúng tôi v§i nhiŠu møc tiêu h†c vÃn 

khác nhau.  Có sinh viên h†c Ç‹ thuyên chuy‹n lên trÜ©ng Çåi h†c cao hÖn;  có sinh viên 



 

muÓn ÇÜ®c huÃn luyŒn nghành nghŠ chuyên môn; cÛng có sinh viên chÌ h†c Ç‹ trao dÒi 

ki‰n thÙc cá nhân,’ Ti‰n Sï Edward Hernandez, Jr., T°ng Giám ñÓc HiŒu TrÜªng cûa 

Khu-H†c Chánh phát bi‹u.  ‘Lë dï nhiên chúng tôi rÃt hãnh diŒn ÇÜ®c tuyên dÜÖng trên 

toàn quÓc, cho nên chúng tôi së ti‰p tøc nh»ng n° l¿c gia tæng s¿ tham d¿ cûa sinh viên 

qua các chÜÖng trình, gÒm thuyên chuy‹n, h†c nghŠ và h†c thi lÃy b¢ng tÜÖng ÇÜÖng 

trung h†c, Ç‹ có tÜÖng lai sáng lång hÖn.’ 

 Trong mùa Thu næm 2006, gÀn 66% tÌ lŒ sinh viên theo h†c tåi trÜ©ng Çåi h†c 

Santa Ana College’s là thu¶c s¡c dân thi‹u sÓ.  T°ng sÓ sinh viên theo h†c các chÜÖng 

trình có Çi‹m credit và không có Çi‹m credit trong mùa Thu næm 2006 là 38,522. 

 

Vài Nét về Trường Đại Học Santa Ana College 

Trường Đại Học Santa Ana College là một đại học cộng đồng cho công chúng, 
phục vụ trên dưới 50,000 sinh viên theo học lấy điểm credit và không-điểm hàng năm.  
SAC cung ứng nhu cầu giáo dục để thuyên chuyển sinh viên lên các hệ giáo dục cao hơn 
hoặc để tuyển vào các ngành nghề; thực hiện các khoá học nâng cao trình độ chuyên 
môn, trình độ cá nhân để đáp ứng nhu cầu đào tạo, huấn luyện của các xí nghiệp và cơ sở 
thương mại; tổ chức những chương trình giáo dục  y tá, nhân viên chửa lửa và nhân viên 
công lực.   
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