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Trường huấn nghệ Corporate Training Institute thuộc  
Khu Đại Học Cộng Đồng Rancho Santiago (RSCCD) hợp tác với trung tâm 

Santa Ana W/O/R/K Center giúp cư dân có công ăn việc làm trở lại 
Chương trình huấn nghệ được Bộ Lao Động Hoa Kỳ tài trợ 200 ngàn đô-la 
 

(Santa Ana)—Jaime Lopez, một cư dân Santa Ana rất hứng khởi khi sắp đi học trở lại vào ngày 7 tháng Mười 

tới đây. Từng làm thợ xây dựng, người đàn ông 44 tuổi này đã thất nghiệp 8 tháng nay.  Sau 25 năm làm việc 

trong ngành thầu xây dựng, ông cũng như nhiều người khác đã mất việc khi ngành xây dựng bị sa sút nặng.  

Mặc dù có xin hưởng tiền trợ cấp thất nghiệp để lo cho vợ và ba con, ông đã tìm đến chương trình CalJOBS và 

trung tâm Santa Ana W/O/R/K Center để xin trợ giúp tìm việc làm. Ông đặt ra mục tiêu là làm sao tìm được 

công việc liên quan đến ngành xây dựng mà cần nhiều kỹ năng và đòi hỏi ít sức lực hơn. 

 Khi biết chương trình Job Technology Program có thể giúp đỡ 100 người thất nghiệp, ông rất vui 

sướng. Chương trình này là sự kết hợp làm việc giữa trung tâm Santa Ana W/O/R/K Center và trường huấn 

nghệ Corporate Training Institute trực thuộc Khu Đại Học Cộng Đồng Rancho Santiago (Rancho Santiago 

Community College District, viết tắt là RSCCD), qua đó chương trình sẽ đánh giá kỹ năng của học viên, dạy 

các kiến thức cơ bản về toán và đọc hiểu cũng như huấn luyện về kỹ thuật nước và các nguyên tắc cơ bản của 

ngành năng lượng mặt trời. Bộ Lao Động Hoa Kỳ đã tài trợ 200 ngàn đô-la để hình thành chương trình này. 

“Tôi rất hứng khởi với chương trình huấn nghệ này vì tôi muốn tìm một công việc, một việc đòi hỏi 

nhiều kỹ năng hơn việc tôi đang làm hiện nay”.  Ông Jaime Lopez đã cho biết như vậy. Ông cho biết thêm: 

“Trước đây, tôi từng làm công việc đổ bê tông; công việc này thật sự là việc lao động chân tay rất năng nhọc.” 

 Cho tới lúc này, ông Jaime Lopez, người đã lấy được bằng GED (tương đương với bằng tốt nghiệp 

trung học) tại trung tâm giáo dục Centennial Education Center trực thuộc trường đại học cộng đồng Santa Ana 

College, đã hoàn tất phần đánh giá kỹ năng cơ bản của ông. Bản đánh giá mang tên Work Keys, do trung tâm 

ACT Center trực thuộc Khu Đại Học RSCCD cung cấp, sẽ xác định những lãnh vực nào mà học viên cần được 

huấn luyện thêm. Trong khoảng 3 tuần, ông đã tập trung trau dồi thêm kiến thức về toán và đọc hiểu cũng như 

học cách đọc và hiểu các biểu đồ, là một kỹ năng mà ông sẽ cần đến khi theo học ngành kỹ thuật nước. 

 Vào ngày thứ Năm, 7 tháng Mười, ông Jaime Lopez sẽ là một trong 30 học viên bắt đầu chương trình 

huấn luyện công phu về kỹ thuật nước. Các học viên sẽ được học về việc phân phối nước, xử lý nước và quản 

lý nước thải.  Các lớp học tổng cộng 108 giờ này sẽ do hiệp hội American Water Works Association-California 

Nevada Section cùng với chương trình kỹ thuật khoa học ngành nước thuộc trường đại học cộng đồng Santiago 
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Canyon College hướng dẫn. 

Sau khi hoàn tất chương trình, các học viên sẽ được nhận một chứng chỉ tốt nghiệp và sẽ có thể được 

nộp đơn dự các kỳ thi do chính quyền tiểu bang tổ chức vào mùa xuân năm 2011. Nếu người dự thi đậu được 

trình độ I và II cho vị trí người vận hành phân phối nước và xử lý nước thì họ sẽ được chứng nhận có khả năng 

làm việc ở mức bắt đầu cho những công việc này. Trung tâm Santa Ana W/O/R/K Center sẽ giúp tìm việc cho 

những người đã đạt được giấy chứng nhận. 

 Ông Jaime Lopez cho biết: “Tôi hy vọng rằng nếu tôi tập trung học trong vòng hai tới ba tháng, tôi sẽ 

có nhiều cơ hội được thuê mướn hơn. Ngay cả nếu khi tôi tìm được việc làm bán thời gian, tôi sẽ có thời giờ để 

đi học trở lại và nâng cao kiến thức của tôi”. 

Thêm vào đó, chương trình Job Technology Program sẽ mở ra chương trình học về kỹ thuật quang 

điện sử dụng năng lượng mặt trời (Solar Energy Photovoltaic Technology) cho 25 học viên. Chương trình học 

nhập môn 18 giờ này sẽ dạy về thị trường và các ứng dụng của năng lượng mặt trời, các kiến thức cơ bản về 

điện và an toàn về điện, và các nguyên tắc cơ bản của năng lượng mặt trời.  

Học viên thuộc chương trình Job Technology Program cũng có thể sử dụng các dịch vụ giúp làm các 

bản tóm tắt lý lịch việc làm cá nhân (resumé) và giúp tìm kiếm việc làm của tổ chức The Cambodian Family, 

là một tổ chức bất vụ lợi có trụ sở tại Santa Ana chuyên giúp đỡ cộng đồng người tị nạn và di dân. 

Chương trình huấn nghệ miễn phí về kỹ thuật nước sẽ khai giảng vào lúc 8 giờ 30 sáng thứ Năm 7 

tháng Mười tại trụ sở của Rancho Santiago Community College District Offices tọa lạc tại 2323 N. Broadway, 

thành phố Santa Ana. Chương trình huấn nghệ sẽ kéo dài đến cuối tháng Năm năm 2011. Lớp học có thể nhận 

thêm học viên nhưng có giới hạn. Học viên phải từ 18 tuổi trở lên và là cư dân của thành phố Santa Ana. Để 

biết thêm chi tiết và để ghi danh, xin gọi cho trung tâm Santa Ana W/O/R/K Center ở số (714) 565-2600.  

 

Đôi điều về trường huấn nghệ Corporate Training Institute 

Trước đây mang tên là trung tâm Workplace Learning Resource Center, trường huấn nghệ Corporate 
Training Institute (CTI) thuộc một mạng lưới toàn tiểu bang cung cấp dịch vụ đánh giá kỹ năng nghề nghiệp 

bằng máy điện toán và cung cấp các chương trình huấn nghệ hợp túi tiền và được soạn thảo riêng theo nhu 

cầu cho các cơ quan công cộng và tư nhân. Là một chương trình phát triển kinh tế của Khu Đại Học Cộng 
Đồng Rancho Santiago, trường CTI hỗ trợ cho các cơ sở kinh doanh tại quận hạt Orange để có thể cạnh tranh 

hữu hiệu trên thương trường. Muốn biết thêm chi tiết, xin gọi số (714) 564-5520 hoặc viếng thăm trang mạng 
ở địa chỉ www.cti4success.org.  

 

Đôi điều về Khu Đại Học Cộng Đồng Rancho Santiago Community College District 
Tôn chỉ của Khu Đại Học Cộng Đồng Rancho Santiago (Rancho Santiago Community College District, viết tắt 

là RSCCD) là đáp ứng nhu cầu giáo dục của một cộng đồng không ngừng thay đổi và cung cấp các chương 
trình và dịch vụ phản ảnh tính ưu tú trong giáo dục. Trường đại học cộng đồng Santa Ana College và trường 

đại học cộng đồng Santiago Canyon College là các trường đại học công lập trực thuộc Khu Đại Học RSCCD, 

phục vụ cư dân các thành phố Anaheim Hills, phía đông của Garden Grove, Irvine, Orange, Santa Ana, Tustin 
và Villa Park. Cả hai trường đại học cộng đồng này có các chương trình giáo dục để chuyển tiếp lên đại học 

bốn năm, các chương trình huấn nghệ, các lớp nâng cao kiến thức cá nhân hay nâng cao trình độ chuyên môn, 

các chương trình huấn luyện được soạn thảo riêng theo nhu cầu của cơ sở kinh doanh hay một ngành nghề, và 
các chương trình đào tạo y tá, lính chữa lửa và nhân viên thi hành công lực.   
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