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Các trường đại học Santa Ana College và Santiago Canyon College
khai giảng học kỳ mùa Thu vào ngày 22 tháng Tám

Ngân sách tiểu bang cắt giảm ảnh hưởng sinh viên đại học tại địa phương
(Tin từ Santa Ana)—Anh Andrew Hanson, 22 tuổi, sống tại Garden Grove là sinh viên năm thứ
hai ngành khoa học chính trị tại đại học Santa Ana College, rất vui khi sắp nhập học trở lại. Là
sinh viên cũ, được ưu tiên ghi danh, Andrew không phải quá khó khăn khi ghi danh những lớp
cần học như những sinh viên khác, nhưng với vai trò đại diện sinh viên tại Khu Học chánh Đại
học Cộng đồng Rancho Santiago, anh hiểu được tâm trạng lo lắng của nhiều sinh viên trong khu
học chánh. Anh cho biết: ―Sinh viên đã sẵn sàng đi học nhưng mối lo học phí gia tăng và việc
thiếu lớp học là gánh nặng đè thêm.‖
Andrew là một trong số lượng sinh viên gia tăng sẽ trở lại trường Santiago Canyon
College (viết tắt là SCC) hoặc trường Santa Ana College (viết tắt là SAC). Số sinh viên ghi danh
học kỳ mùa thu tại trường SCC tăng 5.4 phần trăm so với năm ngoái. Tới lúc này trường SCC đã
có 8,235 sinh viên ghi danh. Chiều hướng sinh viên gia tăng cũng xảy ra tại trường SAC, tăng
2.7 phần trăm so với năm ngoái và dự tính sẽ có 16,135 sinh viên ghi danh vào học kỳ mùa thu.
Tiến sĩ giáo dục Erlinda J. Martinez, viện trưởng trường đại học Santa Ana College cho
biết: ―Khi kinh tế tiếp tục khó khăn, ngày một nhiều người hơn quay trở lại trường đại học cộng
đồng để được huấn luyện hoặc học thêm kỹ năng để dễ kiếm việc hơn. Nhưng tiếc rằng, ngân
sách tiểu bang cắt giảm làm cho việc học những lớp cần thiết này càng trở nên khó khăn hơn.‖
Sinh viên ghi danh tăng vào lúc các trường đại học trên toàn tiểu bang bị thắt chặt ngân
sách. Khu Học chánh Đại học Cộng đồng Rancho Santiago Community College District quản trị
hai trường SCC và SAC, là khu học chánh đại học cộng đồng lớn thứ 3 trên toàn tiểu bang, đã bị
cắt giảm ngân sách 11.2 triệu đô-la và sẽ còn bị cắt giảm hơn nữa. Việc cắt giảm này dẫn đến
việc giảm số lớp học vào học kỳ mùa thu – giảm 15 phần trăm lớp tại trường SCC và giảm 7.5
phần trăm lớp tại trường SAC – và tăng số sinh viên trong các lớp còn lại.
Theo lời của viện trưởng trường đại học SCC là Juan Vázquez thì việc sinh viên ghi danh
tăng dù lớp học bị cắt giảm có nghĩa là các viên chức của trường phải tìm cách làm tăng hiệu quả

của những lớp được mở ra. Ông cho biết: ―Chúng tôi đã nhận lên tới 96 phần trăm sức chứa các
lớp tại trường, điều này nghĩa là chúng tôi đã cố gắng hết sức để có những lớp sinh viên cần.‖
Các viên chức tại cả hai trường có những lời khuyên sau đây cho những sinh viên nào
muốn ghi danh học tại các trường đại học cộng đồng trong vùng:





Nên linh động khi chọn lớp học hay giờ học.
Hỏi giáo viên cố vấn để biết chắc những lớp chọn học sẽ giúp đạt mục tiêu học.
Ghi danh lớp nào thì học cho xong lớp đó.
Ghi danh học nhiều tín chỉ hơn sẽ giúp được ưu tiên hơn khi ghi danh vào học kỳ
tới.

Tại hai trường SAC và SCC, học kỳ mùa thu khai giảng vào ngày 22 tháng Tám và kéo
dài đến ngày 11 tháng Mười Hai. Học phí học kỳ mùa thu đã tăng lên là 36 đô-la mỗi tín chỉ.
Thời khoá biểu học kỳ mùa thu có để trên mạng tại địa chỉ www.sac.edu và www.sccollege.edu.
Để biết cụ thể giờ ghi danh, xin liên lạc trường SAC ở số (714) 564-6005 hay tại trang mạng
www.sac.edu hoặc trường SCC ở số (714) 628-4901 hay tại trang mạng www.sccollege.edu.
Sinh viên mới có thể nộp đơn tại một trong hai trường để được lấy hẹn ghi danh. Sinh
viên ghi danh học các lớp Anh văn và toán có thể phải dự thi xếp lớp. Muốn biết thêm về việc thi
xếp lớp, ở trường SAC xin gọi số (714) 564-6147 và ở trường SCC xin gọi số (714) 628-4818.
Có hơn 100 địa điểm trong khu học chánh dạy những lớp nâng cao kiến thức hay kỹ
năng. Muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc trung tâm Centennial Education Center ở số (714)
241-5700 hoặc trung tâm Orange Education Center ở số (714) 628-5900. Những lớp nâng cao
kiến thức hay kỹ năng trong học kỳ mùa thu học theo phương cách ―open entry/open exit‖, có
nghĩa là sinh viên tự bắt đầu và kết thúc khoá học bất cứ lúc nào, miễn sao học cho đủ chương
trình, và miễn phí cho cộng đồng, sẽ bắt đầu vào ngày 29 tháng Tám, gồm những lớp Anh văn là
ngôn ngữ thứ nhì (English as a Second Language, viết tắt là ESL), huấn nghệ ngắn hạn, giáo dục
người lớn căn bản, chuẩn bị thi GED (bằng tương đương trung học), và những lớp khác.
Vài nét về Khu Học chánh Đại học Cộng đồng Rancho Santiago
Khu Học chánh Đại học Cộng đồng Rancho Santiago Community College District (viết tắt là RSCCD) đặt
tôn chỉ đáp ứng nhu cầu giáo dục của cộng đồng không ngừng thay đổi và cung cấp chương trình và dịch
vụ giáo dục ưu tú. Các trường Santa Ana College và Santiago Canyon College là các trường đại học cộng
đồng công lập trực thuộc Khu Học chánh Đại học RSCCD, phục vụ người dân các thành phố Anaheim
Hills, phía đông Garden Grove, Irvine, Orange, Santa Ana, Tustin và Villa Park. Cả hai trường có các
chương trình giáo dục chuyển tiếp lên đại học bốn năm, các chương trình huấn nghệ, các lớp nâng cao
kiến thức cá nhân hay trình độ chuyên môn, các chương trình được soạn riêng theo nhu cầu của cơ sở kinh
doanh hay ngành nghề, và các chương trình đào tạo y tá, lính chữa lửa và nhân viên thi hành công lực.
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