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Trường đại học Santa Ana College tuyển lựa
xướng ngôn viên và phóng viên truyền hình cáp vào ngày 25 tháng Giêng
(Tin từ Santa Ana)—Buổi tuyển lựa xướng ngôn viên và phóng viên cho các chương trình truyền hình tin tức
Around and About Orange County (AAOC) và Noticiero Latino del Condado de Orange (NLCO) cho mùa
phát hình mùa Xuân đã được định vào ngày thứ Ba 25 tháng Giêng vào lúc 11 giờ sáng. Sẽ tuyển lựa xướng
ngôn viên và phóng viên về tin tức, thể thao và giải trí. Ai muốn tham dự phải ghi danh tại phòng thu của đài
SAC-TV nằm tại Digital Media Center, số 1300 S. Bristol., phòng 103, Santa Ana vào ngày 25 tháng Giêng.
Không cần có kinh nghiệm về truyền hình để dự tuyển cho các vai trò chuyên viên hậu trường hoặc
trước máy quay hình cho cả hai chương trình được phát hình hàng tuần trên các kênh truyền hình cáp của Time
Warner Cable trên khắp Hạt Orange và trên Facebook. Những dự tuyển viên phải có thời gian rãnh vào hai
ngày thứ Ba và thứ Năm từ 11 giờ sáng đến 2 giờ trưa từ tháng Giêng đến tháng Năm.
Những người dự tuyển cho chương trình NLCO, là chương trình tin tức bằng tiếng Tây Ban Nha đầu
tiên do một trường đại học thực hiện trên nước Mỹ, phải nói tiếng Anh lưu loát. Tất cả thành viên phải ghi
danh học lớp dạy về nguyên tắc truyền hình tin tức, là lớp Television/Video Communications 130: Principles
of Broadcast News. Học viên sẽ có cơ hội học tiếp những lớp cao hơn và lấy chứng chỉ hoàn tất chương trình.
AAOC là chương trình truyền hình cáp lâu đời nhất và vẫn liên tục phát hình sang năm thứ 27 trong
khi đó thì chương trình NLCO ra đời vào năm 1995. Hơn 400 người từng làm việc trong các chương trình này
đã tìm được việc làm toàn thời gian trong những lãnh vực liên quan đến ngành truyền thông. Có thể đơn cử
vài người như danh hài Will Ferrell; phóng viên thời tiết và giao thông Vera Jimenez của đài KTLA-TV; và
Patricia Martellotti hiện là xướng ngôn viên truyền hình ban đêm tại đài KSAN-TV trực thuộc hệ thống truyền
hình NBC tại San Angelo, Texas sau khi cô rời khỏi SAC-TV vào cuối mùa phát hình mùa Thu vừa qua.
Muốn biết thêm chi tiết, xin gọi số (714) 241 5778 hoặc ghé vào trang mạng www.sac.edu.
Đôi điều về Khu Đại Học Cộng Đồng Rancho Santiago
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 thành phố Garden Grove, Irvine, Orange, Santa Ana, Tustin và Villa Park. Cả hai trường đại học 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 trình độ chuyên môn, các chương trình huấn luyện được soạn thảo riêng theo nhu cầu của cơ sở kinh doanh
hay của 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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