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Trường đại học Santiago Canyon College nhận được tài trợ $3.23 triệu đô-la 
từ Bộ Giáo Dục Hoa Kỳ để gia tăng sự thành công của sinh viên  

Trường đại học sẽ khuyến khích sinh viên học các môn  
Khoa học, Kỹ thuật, Kỹ sư, và Toán 

 
(Tin từ Santa Ana)—Trường đại học cộng đồng Santiago Canyon College (viết tắt là SCC) vừa mới nhận 

được tài trợ $3.23 triệu đô-la thuộc chương trình Title V của Bộ Giáo Dục Hoa Kỳ.  Chương trình tài trợ 

Title V giúp cho các trường đại học đạt tiêu chuẩn tham gia có thể tăng thêm và mở rộng khả năng phục 

vụ những sinh viên gốc nói tiếng Tây Ban Nha và những sinh viên nghèo qua các ngân khỏan dành để 

cải thiện và củng cố chất lượng giảng dạy.  Những sự tài trợ này được cấp cho những trường đại học 

cộng đồng và đại học bốn năm mà có sinh viên gốc nói tiếng Tây Ban Nha theo học. 

 Vào học kỳ mùa Thu 2010 số sinh viên theo học tại trường SCC gồm có 33 phần trăm là sinh 

viên gốc nói tiếng Tây Ban Nha, 42 phần trăm sinh viên da trắng, 8 phần trăm sinh viên Á châu, 2 phần 

trăm sinh viên gốc Phi Luật Tân, 2 phần trăm sinh viên da đen, 1 phần trăm sinh viên da đỏ, 3 phần trăm 

các thành phần sinh viên khác, và 9 phần trăm là những sinh viên không cho biết xuất xứ.  

Quỹ tài trợ 5 năm của trường SCC được dự định sẽ giúp có thêm nhiều sinh viên thành công 

trong các lãnh vực khoa học, kỹ thuật, kỹ sư, và toán (science, technology, engineering, and 

mathematics, viết tắt là STEM).  Cụ thể hơn, quỹ tài trợ nhắm đến việc thành lập một trung tâm học hỏi 

về khoa học (Science Learning Center), giảng dạy thêm cho những lớp khó về môn toán và môn khoa 

học, và lập một chương trình mới cấp bằng kỹ sư.  Quỹ tài trợ cũng sẽ hỗ trợ cho sinh viên thành công 

bằng cách tăng khả năng đánh giá kết quả học tập của sinh viên để trường có thể cải tiến việc dạy và học. 

Ông Juan Vázquez, hiệu trưởng trường SCC cho biết: “Quỹ tài trợ này tiêu biểu cho một bước 

tiến quan trọng của trường Santiago Canyon College và tôi rất phấn khởi về những cơ hội mà quỹ này sẽ 

tạo ra.  Quỹ tài trợ sẽ bổ sung cho trung tâm khoa học của trường và nó cũng sẽ giúp chúng tôi cải thiện 

khả năng phục vụ sinh viên trong các lãnh vực STEM qua chương trình giảng dạy sáng tạo và qua việc 

thiết lập chương trình học.”  

Theo bản báo cáo của viện nghiên cứu chính sách Tomás Rivera (Tomás Rivera Policy Institute) 

mang tên “Những ngành nghề thuộc các lãnh vực STEM: Cơ hội và thử thách cho sinh viên gốc nói tiếng 

Tây Ban Nha” thì con số những nhà chuyên môn được huấn luyện tại Hoa Kỳ trong các lãnh vực thuộc 



 

các môn khoa học, kỹ thuật, kỹ sư và toán (gọi tắt là STEM) không đủ đáp ứng nhu cầu của quốc gia cho 

dù con số sinh viên theo học và tốt nghiệp gia tăng.  Thêm vào đó, hàng ngũ những nhà chuyên môn trong 

các lãnh vực khoa học, kỹ thuật, kỹ sư và toán không phản ảnh được sự đa dạng về chủng tộc/nguồn gốc 

của dân chúng tại đất nước này.  Những xu hướng về nhân khẩu học sẽ làm tăng sự thiếu hụt và cho thấy 

trước một số lớn những nhà chuyên môn trong các lãnh vực STEM chẳng bao lâu nữa sẽ về hưu. 

Trường đại học cộng đồng Santiago Canyon College dự định sử dụng quỹ tài trợ chương trình 

Title V cho những việc sau đây: 

 Thuê mướn một giáo sư cố vấn về khoa học, kỹ thuật, kỹ sư và toán (STEM) làm việc 

bán thời gian để thực hiện việc cố vấn sinh viên đang theo học chương trình STEM một 

cách sáng tạo 

 Gia tăng số sinh viên đại học năm thứ nhất có ý thích về các lãnh vực STEM 

 Duy trì và chuyển tiếp các môn học thuộc lãnh vực STEM 

 Thành lập một trung tâm học hỏi về khoa học (Science Learning Center) với các sinh 

hoạt do ban giảng huấn đề ra, có những người kèm học và tài liệu giảng dạy 

 Tạo cơ hội dạy thêm môn khoa học và toán cho những sinh viên trong những lớp trước 

giờ được biết là khó 

 Lập ra bằng cấp A.S. mới trong môn kỹ sư 

 Thành lập văn phòng đánh giá tính hiệu quả (Office of Institutional Effectiveness and 

Assessment) nhằm giúp ban giảng huấn thâu thập và phân tích số liệu để gia tăng sự 

thành công cho sinh viên 

 Thường xuyên huấn luyện, hướng dẫn và cố vấn ban giảng huấn nhằm lồng kết quả 

đánh giá kết quả học tập của sinh viên vào trong các chương trình và lớp học 

Muốn biết thêm chi tiết về các môn thuộc lãnh vực STEM tại trường đại học cộng đồng 

Santiago Canyon College, xin liên lạc người phụ trách quỹ tài trợ là cô Mary McMullin tại số điện 

thoại (714) 628-4824. 

 

Đôi điều về Khu Đại Học Cộng Đồng Rancho Santiago (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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