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Tổ chức Santa Ana College Foundation nhận
25 ngàn đô-la tiền hiến tặng từ ngân hàng Union Bank
Tiền hiến tặng sẽ tài trợ chương trình học hè Summer Scholars Transfer Institute
(Tin từ Santa Ana)—Tổ chức Tài trợ Đại học Santa Ana College (Santa Ana College Foundation) vừa
nhận được 25 ngàn đô-la tiền hiến tặng từ ngân hàng Union Bank. Món quà từ thiện này sẽ được
dùng để trang trải chi phí chương trình học hè Summer Scholars Transfer Institute (viết tắt là SSTI).
SSTI là chương trình học hè nội trú với nội dung phong phú dày đặc kéo dài 10 ngày tại
trường đại học University of California tại Irvine (UCI) nhằm chuẩn bị cho sinh viên đại học cộng
đồng có thu nhập thấp và thuộc thành phần sắc dân có tỷ lệ thấp theo học đại học để sẵn sàng chuyển
tiếp lên hệ thống đại học University of California (UC).
“Chương trình chuyển hoá này nhắm vào một nhóm đối tượng cụ thể là những sinh viên đầu
tiên trong gia đình đi học đại học và thuộc thành phần sắc dân có tỷ lệ thấp theo học đại học, để
những sinh viên này nhận được sự giáo dục ưu tú mà đáng lẽ ra đã không có được vì bị chi phối với
những việc cá nhân, gia đình và công việc làm. Chúng tôi rất biết ơn ngân hàng Union Bank đã hỗ
trợ chúng tôi trong nỗ lực này.” Ông James A. Ellis, là chủ tịch của ban quản trị tổ chức Santa Ana
College (SAC) Foundation đã cho biết như trên.
Bước sang năm hoạt động thứ 16, chương trình này hướng dẫn cho khoảng 100 sinh viên mỗi
năm. Nhưng tiếc rằng do thiếu hụt ngân sách nên chương trình bị tạm dừng vào năm 2010. Nay nhờ
vào sự hiến tặng hậu hĩ này mà chương trình sẽ được mở lại vào mùa hè 2011 năm nay.
Ông Carl Ballton, là phó giám đốc thâm niên của ngân hàng Union Bank và cũng là chủ tịch
của tổ chức tài trợ Union Bank Foundation thuộc ngân hàng đã cho biết như sau: “Ngân hàng Union
Bank chúng tôi nhận thức được tầm quan trọng của việc học đại học và chúng tôi rất vinh dự được
cộng tác với trường đại học cộng đồng Santa Ana College nhằm đem lại cơ hội cho những sinh viên
xứng đáng được chuyển tiếp lên đại học bốn năm.”
Để tăng tối đa cơ hội học hỏi, ban giảng huấn và các chuyên viên tư vấn về chương trình học
thuộc đại học UCI và đại học SAC sẽ ở lại với các sinh viên tại khu nhà tập thể của trường UCI trong
suốt chương trình. Trong chương trình học này, sinh viên sẽ lấy được 3 tín chỉ sau khi học một trong

ba lớp học. Những môn học từng có trong chương trình gồm khoa học chính trị (political science),
khoa học tự nhiên (physical science), tâm lý học (psychology), cách ăn nói (speech communication),
xã hội học (sociology), và các môn khác. Ngoài ra, mỗi sinh viên tham dự trong chương trình sẽ
được các nhân viên phụ trách khâu nhận học sinh thuộc hệ thống UC và trường đại học California
State University, Fullerton (CSUF) tư vấn riêng trong ngày hướng dẫn trước khi chuyển tiếp.
Kể từ năm 1993 đã có tổng cộng 1,252 sinh viên tham dự trong chương trình, với kết quả là
43 phần trăm trong số này đã chuyển tiếp lên đại học bốn năm, cao hơn 30 phần trăm so với sinh viên
bình thường. Để đạt tiêu chuẩn tham dự trong chương trình này, sinh viên phải đạt điểm số GPA tối
thiểu là 2.4, đạt trình độ chuyển tiếp trong môn Anh ngữ và toán, cũng như đã học xong 24 tín chỉ có
thể chuyển tiếp lên đại học bốn năm vào cuối học kỳ mùa xuân trước khi chương trình học hè bắt đầu.
Chương trình học hè được công nhận toàn quốc là mô hình “Learning Community”, tạm dịch
là “Cộng đồng Học hỏi”. Những thành viên chính trong chương trình này gồm các trường đại học:
Santa Ana College, UC Irvine, UC Berkeley, UC Davis, UC Los Angeles, UC Riverside, UC Santa
Barbara, UC San Diego, UC Santa Cruz, và CSU Fullerton.
Vài nét về Khu Đại học Cộng đồng Rancho Santiago Community College District
Khu Đại học Cộng đồng Rancho Santiago Community College District (viết tắt là RSCCD) đặt ra tôn
chỉ là đáp ứng nhu cầu giáo dục của cộng đồng không ngừng thay đổi và cung cấp các chương trình
và dịch vụ phản ảnh sự giáo dục ưu tú. Các trường đại học cộng đồng Santa Ana College và
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 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
huấn luyện 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.
Vài nét về công ty UnionBanCal Corporation & Union Bank, N.A.
Với bản doanh đặt tại San Francisco, công ty UnionBanCal Corporation là công ty chủ quản với tài
sản là 79.1 tỷ đô-la tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2010. Công ty trực thuộc chính là ngân hàng
Union Bank, N.A., là ngân hàng thương mại cung cấp tất cả dịch vụ về tài chính cho cá nhân, cơ sở
kinh doanh nhỏ, công ty cỡ vừa và các công ty lớn. Ngân hàng có 401 chi nhánh tại California,
Washington, Oregon và Texas và hai văn phòng tại nước ngoài tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2010.
Công ty UnionBanCal Corporation trực thuộc công ty chủ là công ty ngân hàng Bank of TokyoMitsubishi UFJ, Ltd., là công ty trực thuộc tập đoàn tài chính Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.
Union Bank hãnh diện là thành viên của tập đoàn Mitsubishi UFJ Financial Group (viết tắt là
MUFG, mã số giao dịch tại thị trường chứng khoán NYSE là MTU), là một trong những tổ chức tài
chính lớn nhất thế giới. Xin ghé vào www.unionbank.com để biết thêm chi tiết.
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