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Tầm Nhìn Chiến Lược GGUSD:
Chúng tôi cam kết chuẩn bị cho các học viên trở thành những công dân thành công
và có trách nhiệm trong việc đóng góp và phát triển một xã hội đa văn hóa.
Tuyên Bố Sứ Mệnh GGAE:
Để cung cấp cộng đồng đa văn hóa với với những cơ hội giáo dục lâu dài, bao gồm
học thuật, học nghề và những kĩ năng số cần thiết để hoàn thành mục tiêu cá
nhân, học tập, và nghề nghiệp.
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Giáo Dục Tráng Niên Garden Grove được hoàn toàn công nhận thông qua Hiệp Hội Các Trường Học và Cao Đẳng Đại Học
Phương Tây (W.A.S.C). Sự Công Nhận W.A.S.C bảo đảm rằng các học viên nhận được chương trình giảng dạy chất lượng
và nhân viên liên tục tìm kiếm sự cải tiến của các dịch vụ giáo dục được cung cấp để chắc chắn rằng chúng tôi đáp ứng
được các nhu cầu của học viên. Sự Công Nhận W.A.S.C bao gồm việc đánh giá những hoạt động của trường học, thực
hành giảng dạy, cung cấp khóa học và nhân sự cùng với những lĩnh vực khác. Vào cuối quá trình công nhận, kế hoạch
thực hiện được triển khai để định hướng cho những năm học tiếp theo.
Thông Điệp Từ Giám Đốc

Chào Mừng Đến Với Giáo Dục Tráng Niên Garden Grove (GGAE)!
Tôi đã tham gia vào chương trình Giáo Dục Tráng Niên của Garden Grove từ năm 2003, và tôi
rất tự hào đã trở thành một phần của đội ngũ giáo viên và nhân viên tận tâm này. Các chương
trình GGAE bao gồm Lớp Anh Ngữ (ESL), Lớp Học Nghề (CTE), Lớp Học Thi Nhập Tịch, Chương
Trình Dự Bị Lấy Chứng Chỉ Tương Đương Trung Học Phổ Thông (HiSET, GED), Bằng Trung Học,
Giáo Dục Cho Người Khuyết Tật Trưởng Thành, và còn nhiều nữa. Các lớp được dạy trong
ngày, buổi chiều, và buổi tối để giúp đỡ các học viên tráng niên sắp xếp một lịch học phù hợp
với lịch làm việc và trách nhiệm gia đình. Danh mục này gồm có các nguồn tài liệu tham khảo,
và liên lạc viên cộng đồng của chúng tôi cũng sẽ sẵn sàng hỗ trợ những học viên nói tiếng Tây
Ban Nha hoặc tiếng Việt.
Chúc mừng vì đã chọn GGEA! Chúng tôi luôn có mặt để hỗ trợ bạn đạt kết quả trong học tập,
nghề nghiệp, và mục tiêu cá nhân!
Theo dõi chúng tôi trên Facebook Giáo Dục Tráng Niên Garden Grove
@LinconEducationCenter
Theo dõi chúng tôi trên Instagram: @lincolneducationcenter
#yourfutureisbright@GGAE
M’Liss Patterson, Giám Đốc Giáo Dục Tráng Niên Garden Grove
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Sứ mệnh của Chương Trình Giáo Dục Tráng Niên của Học Khu Garden Grove là cung cấp cộng đồng đa văn
hóa với với những cơ hội giáo dục lâu dài, bao gồm học thuật, học nghề và những kĩ năng số cần thiết để
hoàn thành mục tiêu cá nhân, học tập, và nghề nghiệp.

KẾT QUẢ HỌC TẬP – Học viên GGAE L E A D
Lifelong Learners – Học Tập Lâu Dài

➢ Các học viên sẽ thể hiện việc học tập lâu dài bằng cách:
● Thiết lập và đạt được được mục tiêu nghề nghiệp, giáo dục và cá nhân
● Phát triển bằng cách định hướng bản thân, động lực, và rèn luyện

Effective Communicators - Giao Tiếp Hiệu Quả

➢ Các học viên sẽ giao tiếp hiệu quả bằng cách:
● Thể hiện khả năng nói, nghe, đọc hiểu và viết hiệu trong các lĩnh vực
● Thể hiện cách giao tiếp rõ ràng, hiệu quả, và thuyết phục tới các đối tượng khác
nhau

Analytical Thinkers – Tư Duy Phân Tích

➢ Các học viên sẽ thể hiện kỹ năng Tư Duy Phản Biện bằng cách:
● Phân tích và áp dụng thông tin mới vào tình huống thực tế
● Tiếp thu và thể hiện kỹ năng giải quyết vấn đề tích cực

Digital Navigators – Điều Hướng Kỹ Thuật Số

➢ Học viên sẽ thể hiện những kỹ năng kỹ thuật số bằng cách:
● Điều hướng các hệ thống trực tuyến để thu nhận và truyền đạt thông tin.
● Sử dụng các công cụ kỹ thuật số để mở rộng tầm nhìn, trau dồi học hỏi và làm
việc hiệu quả như những cộng tác viên toàn cầu

Học Khu Garden Grove nghiêm cấm các hành vi phân biệt chủng tộc, quấy rối, hăm dọa và bắt nạt trong các chương trình giáo dục, các hoạt động hoặc tuyển dụng dựa trên
cở sở thực tế hoặc chủ quan về nguồn gốc tổ tiên, tuổi tác, màu da, khuyết tật, giới tính, xác định giới tính, bày tỏ giới tính, quốc tịch, chủng tộc hoặc sắc tộc, tôn giáo,
khuynh hướng tình dục, tình trạng cha mẹ, mang thai, gia đình, hoặc hôn nhân hoặc mối quan hệ với một người hoặc một nhóm người có một hoặc nhiều hơn những đặc
điểm thực tế hay chủ quan này.
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Định Hướng: Để giúp đỡ những học viên tráng niên thành công tại GGAE, tất cả học viên phải tham gia một buổi định
hướng tại trường. Tại buổi định hướng, các học viên sẽ tìm hiểu về các quy định và quy trình của trường, làm bài kiểm
tra CASA, gặp gỡ tư vấn viên hoặc nhân viên để thảo luận về những mục tiêu học tập và nhu cầu của học viên. Vui lòng
chú ý, vì trường được tài trợ dưới dạng WIOA Title II, Trường Tráng Niên Garden Grove yêu cầu học viên ESL phải làm bài
kiểm tra CASA tại trường trong năm học. Bài kiểm tra CASA sẽ giúp chúng tôi xếp lớp phù hợp với trình độ khả năng của
bạn cho chương trình ESL và Trung Học.
Các Lớp Tiếng Anh
Học Tiếng Anh để xin việc, vào học cao đẳng đại học, hoặc lấy quốc tịch Hoa Kỳ. Trau dồi khả năng công nghệ và kiến
thức văn hóa, và kết bạn! Khóa học tiếng Anh của chúng tôi là những khóa học không tính tín chỉ, và ghi danh bất kì lúc
nào trong năm học. Trong tất cả các lớp tiếng Anh, việc sử dụng công nghệ (máy vi tính và mạng) được dạy trong khóa
học.
Các học viên sẽ được xếp lớp ESL phù hợp với khả năng Tiếng Anh dựa trên kết quả bài kiểm tra xếp lớp. Mỗi người phải
làm bài kiểm tra trước khi được nhận vào học. Tất cả các lớp ESL được tổ chức học tại trường và qua Zoom theo mô hình
giản dạy linh hoạt của đội ngũ giáo viên tận tâm của chúng tôi. Ngoài ra, tất cả các học viên mà không có kiến thức cơ
bản về vi tính sẽ được sắp xếp một buổi định hướng để hướng dẫn.
1. Lớp ESL Vỡ Lòng
Khóa học này được thiết kế cho học viên mà không biết hoàn toàn hoặc biết một chút xíu Tiếng Anh và cần học từ đầu.
Các học viên sẽ xây dựng sự hiểu biết và phát triển vốn từ vựng kỹ năng tiếng Anh cơ bản trong cuộc sống thông qua các
hoạt động nghe, nói, đọc, viết và ngữ pháp cơ bản. Học viên trong lớp vỡ lòng sẽ sử dụng máy vi tính để hỗ trợ việc học.
Ngày và Thời Gian Học
Buổi Sáng: Thứ Hai – Thứ Năm 8:30 – 11:00 sáng
Buổi Chiều: Thứ Hai – Thứ Năm 12:30 – 3:00 chiều
Buổi Tối: Thứ Hai – Thứ Năm 6:00 – 8:30 tối
2. Lớp ESL Sơ Cấp Thấp
Khóa học này được thiết kế cho học viên mà đang bắt đầu xây dựng những kỹ năng Tiếng Anh. Học viên sẽ thực hành kỹ
năng giao tiếp trong các tình huống mỗi ngày và xây dựng vốn từ vựng lớn hơn thông qua các hoạt động nghe, nói, đọc,
viết và ngữ pháp. Học viên sẽ sử dụng máy vi tính và mạng để học Tiếng Anh.
Ngày và Thời Gian Học
Buổi Sáng: Thứ Hai – Thứ Năm 8:30 – 11:00 sáng
Buổi Chiều: Thứ Hai – Thứ Năm 12:30 – 3:00 chiều
Buổi Tối: Thứ Hai – Thứ Năm 6:00 – 8:30 tối
3. Lớp ESL Sơ Cấp Cao
Khóa học này được thiết kế cho học viên mà đã có khả năng Tiếng Anh cơ bản. Học viên sẽ thực hành kỹ năng giao tiếp
trong các tình huống mỗi ngày và xây dựng vốn từ vựng lớn hơn thông các hoạt động nghe, nói, đọc, viết và ngữ pháp.
Học viên sẽ sử dụng máy vi tính và mạng để học Tiếng Anh.
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4. Lớp ESL Trung Cấp Thấp
Khóa học này được thiết kế dành cho học viên với khả năng Tiếng Anh ở mức trung cấp. Học viên sẽ thực hành kỹ năng
giao tiếp trong các tình huống mỗi ngày và xây dựng vốn từ vựng lớn hơn thông qua các hoạt động nghe, nói, đọc, viết
và ngữ pháp. Học viên sẽ sử dụng máy vi tính và mạng để học Tiếng Anh.
Ngày và Thời Gian Học
Buổi Sáng: Thứ Hai – Thứ Năm 8:30 – 11:00 sáng
Buổi Chiều: Thứ Hai – Thứ Năm 12:30 – 3:00 chiều
Buổi Tối: Thứ Hai – Thứ Năm 6:00 – 8:30 tối
5. Lớp ESL Trung Cấp Cao
Khóa học này được thiết kế dành cho học viên với khả năng Tiếng Anh ở mức trung cấp cao. Học viên sẽ thực hành kỹ
năng giao tiếp trong các tình huống mỗi ngày và xây dựng vốn từ vựng lớn hơn thông qua các hoạt động nghe, nói, đọc,
viết và ngữ pháp. Học viên sẽ sử dụng máy vi tính và mạng để học Tiếng Anh.
Ngày và Thời Gian Học
Buổi Sáng: Thứ Hai – Thứ Năm 8:30 – 11:00 sáng
Buổi Chiều: Thứ Hai – Thứ Năm 12:30 – 3:00 chiều
Buổi Tối: Thứ Hai – Thứ Năm 6:00 – 8:30 tối
6. Lớp ESL Nâng Cao Cho Nghề Nghiệp
Khóa học này được thiết kế cho học viên nào có khả năng Tiếng Anh trình độ cao cấp. Học viên sẽ thực hành kỹ năng
giao tiếp trong các tình huống mỗi ngày và xây dựng vốn từ vựng lớn hơn trong suốt các hoạt động nghe, nói, đọc, viết
và ngữ pháp. Học viên sẽ sử dụng máy vi tính và mạng để học Tiếng Anh. Trọng tâm của khóa học này là phát triển nâng
cao tiếng anh cho nghề nghiệp. Học viên sẽ sử dụng máy vi tính và mạng để làm nghiên cứu và hoàn thành các dự án.
Ngày và Thời Gian Học
Sáng: Thứ Hai – Thứ Năm 8:30 – 11:00 sáng
Thứ Hai – Thứ Năm 6:00 – 8:30 tối
7. Lớp ESL Nâng Cao Để Vào Cao Đẳng Đại Học
Khóa học này được thiết kế cho học viên nào có khả năng Tiếng Anh trình độ cao cấp. Học viên sẽ thực hành kỹ năng
giao tiếp trong các tình huống mỗi ngày và xây dựng vốn từ vựng lớn hơn trong suốt các hoạt động nghe, nói, đọc, viết
và ngữ pháp. Học viên sẽ sử dụng máy vi tính và mạng để học Tiếng Anh. Trọng tâm của khóa học này là phát triển nâng
cao tiếng anh để vào cao đẳng đại học. Học viên sẽ sử dụng máy vi tính và mạng để làm nghiên cứu và hoàn thành các
dự án.
Ngày và Thời Gian Học
Buổi Sáng: Thứ Hai – Thứ Năm 8:30 – 11:00 sáng
8. Lớp Phát Âm và Đàm Thoại cho Cao Đẳng Đại Học/Nghề Nghiệp
Bạn có muốn cải thiện phát âm tiếng Anh và giao tiếp tốt hơn trong công việc hoặc vào cao đẳng đại học? Học viên sẽ
học các quy tắc phát âm và những chiến thuật trong văn nói để tham gia vào các cuộc hội thoại dễ dàng hơn. Họ cũng sẽ
thu âm lại và phân tích giọng nói của họ, cải thiện kỹ năng nghe, và học những từ vựng nghề nghiệp và học thuật. Khóa
học này tốt nhất cho các học viên có trình độ tiếng anh trung cấp và cao cấp.
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Ngày và Thời Gian Học
Thứ Hai/Tư 12:30 – 3:00 chiều
9. Luyện Thi Nhập Tịch: N-400
Trong khóa học thi quốc tịch này, học viên sẽ xây dựng những kỹ năng tiếng Anh cần thiết để hoàn thành mẫu đơn thi
nhập tịch Hoa Kỳ và đậu phỏng vấn khi thi quốc tịch. Học viên sẽ sử dụng máy vi tính và lên mạng trong khi tham gia học.
Học viên của khóa học này cũng có thể ghi danh vào lớp Luyện Thi Nhập Tịch: Công Dân (Lịch Sử và Tổ Chức Công Quyền)
Ngày và Thời Gian Học
Thứ Sáu 8:00 – 10:30 sáng
10. Luyện Thi Nhập Tịch: Công Dân
Trong khóa học thi quốc tịch này, học viên sẽ xây dựng những kỹ năng tiếng Anh cần thiết để vượt qua phần kiểm tra
công dân trong kì thi nhập tịch. Học viên sẽ sử dụng máy vi tính và lên mạng trong khi tham gia học. Học viên của khóa
học này cũng có thể ghi danh vào lớp Luyện Thi Nhập Tịch: N-400
Ngày và Thời Gian Học
Thứ Sáu 10:45 sáng – 1:15 chiều

11. Lớp Vi Tính Căn Bản 1/2
Bạn có cần học cách sử dụng máy vi tính không? Bạn có cần giúp đỡ để sử dụng cho việc lên mạng không? Khóa học giới
thiệu này sẽ dạy bạn những cơ bản của việc sử dụng máy vi tính và mạng. Học viên sẽ xây dựng các kỹ năng để sử dụng
chức năng tìm kiếm, đánh giá, tạo ra và giao tiếp thông tin một cách an toàn.
Ngày và Thời Gian Học
Thứ Hai/Tư 8:30 – 11:00 sáng
Thứ Tư/Năm 6:00 – 8:30 tối
12. Lớp Vi Tính Căn Bản 3/4
Nếu bạn đã biết vi tính căn bản và lên mạng, khóa học này sẽ phát triển và nâng cao kỹ năng vi tính của bạn. Học viên sẽ
tiếp tục xây dựng kỹ năng để tìm sử dụng chức năng tìm kiếm, đánh giá, tạo ra và giao tiếp thông tin một cách có trách
nhiệm và an toàn. Học viên cũng sẽ tạo hồ sơ xin việc qua mạng để tìm việc.
Ngày và Thời Gian Học
Thứ Ba/Thứ Năm 8:30 – 11:00 sáng
(Không có lớp buổi tối cho đến học kỳ mùa xuân)
13. Lớp ESL Đa Trình Độ Vỡ Lòng/Sơ Cấp Thấp (Clinton Corner)
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Khóa học này được thiết kế cho học viên có khả năng Tiếng Anh khác nhau ở các trình độ thấp. Học viên sẽ thực hành kỹ
năng giao tiếp trong các tình huống mỗi ngày và xây dựng vốn từ vựng lớn hơn trong suốt các hoạt động nghe, nói, đọc,
viết và ngữ pháp. Học viên sẽ sử dụng máy vi tính và mạng để học Tiếng Anh. Lớp học được dạy tại Clinton Corner Family
Campus (CCFEC) tọa lạc tại 13581 Clinton Street, Garden Grove.
Ngày và Thời Gian Học
Thứ Hai – Thứ Năm 8:15 – 11:15 sáng
14. Lớp Tiếng Anh Đa Trình Độ Sơ Cấp Cao Trở Lên (Clinton Corner)

Khóa học này được thiết kế cho học viên có khả năng Tiếng Anh khác nhau ở các trình độ sơ cấp cao trở lên. Học viên sẽ
thực hành kỹ năng giao tiếp trong các tình huống mỗi ngày và xây dựng vốn từ vựng lớn hơn trong suốt các hoạt động
nghe, nói, đọc, viết và ngữ pháp. Học viên sẽ sử dụng máy vi tính và mạng để học Tiếng Anh. Lớp học được dạy tại
Clinton Corner Family Campus (CCFEC) tọa lạc tại 13581 Clinton Street, Garden Grove.
Ngày và Thời Gian Học
Thứ Hai – Thứ Năm 12:00 – 2:30 chiều
15. Sắc Tộc Học
Khóa học khoa học xã hội này là một hành trình xuyên thời gian và không gian về lịch sử chưa được kể hoặc chưa kể lại
đầy đủ của những sắc dân hình thành nên tảng đất nước của chúng ta. Sắc Tộc Học xem xét nguồn gốc của phân biệt
chủng tộc và sự ảnh hưởng của nó đối vơi từng cá nhân và xã hội nói chung, đồng thời đối mặt với các hành vi phân biệt
chủng tộc.
Ngày và Thời Gian Học
Thứ Hai -Thứ Năm 12:30 -3:00 chiều
Tại sao tham gia các khóa học giáo dục cho
người trưởng thành?
Giáo dục cho người trưởng thành sẽ tạo cho bạn
một hướng đi trong công việc tốt hơn, cơ hội để
tăng thu nhập cao hơn, tăng cường tham gia vào
giáo dục con cái, trình độ kỹ thuât nhạy bén hơn,
am hiểu văn hóa hơn, và mức độ hài lòng cá
nhân nói chung cao hơn. Đội ngũ nhân viên và
giáo viên tận tâm và giàu kinh nghiệm của
Trường Tráng Niên Garden Grove sẽ giúp bạn
đạt được mục tiêu mà bạn hướng đến.

Đừng chỉ làm theo, HÃY DẪN ĐẦU! Học viên
GGAE DẪN ĐẦU bằng cách trở thành:
•
•
•
•

Học Suốt Đời
Giao Tiếp Hiệu Quả
Tư Duy Phân Tích
Điều Hướng Kỹ Thuật Số
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Giáo Dục Căn Bản Cho Tráng Niên (ABE), Tốt Nghiệp Trung Học, Luyện Thi Chứng Chỉ Tương Đương Trung Học
(GED/HiSET)
1. Giáo Dục Căn Bản Cho Tráng Niên (ABE),
Bạn muốn chuyển tiếp qua học nghề hoặc vào cao đẳng đại học hoặc chương trình Tốt Nghiệp Trung Học hoặc khóa học
luyện thi GED/HiSET? Những lớp học này được giáo viên giảng dạy và hướng dẫn cũng như thiết lập kế hoạch học tập cá
nhân. Các chương trình trực tuyến và học trên máy tính sẽ được cung cấp phù hợp với trình độ học tập, nhu cầu, và mục
tiêu của bạn.
Để ghi danh những lớp học này, bạn nên có kiến thức và khả năng tiếng Anh tốt.
Vui lòng lưu ý, vì trường được tài trợ dưới dạng WIOA Title II, Trường Tráng Niên Garden Grove yêu cầu học viên ABE
phải làm bài kiểm tra CASA tại trường trong năm học.
Ngày và Thời Gian Học
Buổi sáng: Thứ Hai – Thứ Năm 8:30 – 11:00 sáng
Buổi tối: Thứ Hai – Thứ Năm 6:00 – 8:30 tối
2. Chương Trình Tốt Nghiệp Trung Học
Học nhiều hơn và thu nhập cao hơn! Một người với tấm bằng tốt nghiệp trung học có thể kiếm nhiều hơn vài ngàn đô
la mỗi năm so với một học sinh bỏ học trung học. Lấy bằng tốt nghiệp trung học là sự ưu tiên nếu bạn nộp đơn xin việc
hoặc suy nghĩ đến việc đi học lên cao. Chương Trình Tôt Nghiệp Trung Học của chúng tôi dựa theo theo tiến độ và nhu
cầu của từng cá nhân. Học viên sẽ cần hoàn thành 190 tín chỉ để lấy bằng tốt nghiệp trung học. Học viên sẽ lấy được
bằng tốt nghiệp bằng cách hoàn thành các lớp học cụ thể có các môn học như toán, Tiếng Anh, khoa học và khoa học xã
hội.
Bạn phải đủ hoặc trên 18 tuổi trở mới được ghi danh. Chương trình của chúng tôi hiện tổ chức dạy trực tuyến trên Apex.
Nếu như quan tâm, vui lòng đặt lịch hẹn với tư vấn viên của chúng tôi qua số (714) 663-6291 để xem xét bảng điểm của
bạn và tìm ra lớp học nào bạn cần.
Vui lòng lưu ý, vì trường được tài trợ dưới dạng WIOA Title II, Trường Tráng Niên Garden Grove yêu cầu học viên lớp
Trung Học phải làm bài kiểm tra CASA tại trường trong năm học.
Ngày và Thời Gian Học
Buổi Sáng: Thứ Hai – Thứ Năm 8:30 – 11:00 sáng
Buổi Chiều: Thứ Hai – Thứ Năm 12:30 – 3:00 chiều
Buổi Tối: Thứ Hai – Thứ Năm 6:00 – 8:30 tối
3. Lớp Luyện Thi Lấy Chứng Chỉ Tương Đương Trung Học (GED/HiSET)

Lấy chứng chỉ tương đương trung học bằng cách vượt qua kì thì GED hoặc HiSET! Khóa học luyện thi này được thiết kế
để chuẩn bị cho học viên vượt qua tất cả các phần thi của GED (Phát Triển Giáo Dục Phổ Thông) và HiSET. Sau khi vượt
qua một trong những kỳ thi đó, học viên sẽ được cấp Chứng Chỉ Tương Đương Trung Học California (HSE). Học viên ghi
danh vào chương trình này sẽ bắt đầu làm bài kiểm tra đánh giá điểm mạnh và điểm yếu trong học tập. Bài tập được
giao dựa trên kết quả bài kiểm tra đó. Học viên sẽ có quyền truy cập vào chương trình luyện thi trực tuyến và các tài liệu
đa dạng các cấp độ để hỗ trợ theo từng nhu cầu cá nhân.
Khóa học này mở ra dành cho tất cả mọi người với khả năng trình độ tiếng Anh lớp trung cấp thấp hoặc cao hơn.
Vui lòng lưu ý, vì trường được tài trợ dưới dạng WIOA Title II, Trường Tráng Niên Garden Grove yêu cầu học viên HSD
phải làm bài kiểm tra CASA tại trường trong năm học.
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Ngày và Thời Gian Học
Buổi Sáng: Thứ Hai – Thứ Năm 8:30 – 11:00 sáng
Buổi Tối: Thứ Hai – Thứ Năm 6:00 – 8:30 tối

Mô Tả Khóa Học

Năm 2021 -2022

Chương Trình Cho Người Trưởng Thành Khuyết Tật
Chương trình dựa trên cộng đồng hỗ trợ được thiết kế để đáp ứng nhu cầu của người trưởng thành từ 21 tuổi trở lên bị
khuyết tật. Chương trình này cung cấp môi trường học tập thân thiện cho học viên phát triển về mặt xã hội, cảm xúc, và
trí tuệ. Học viên phát triển các kỹ năng học tập, xã hội, sống độc lập, sử dụng máy vi tính, và trước khi xin việc làm. Họ
cũng có khả năng linh hoạt trong cộng đồng cao hơn và tham gia vào các hoạt động của khu phố như ăn tối, mua sắm, và
tái chế.
Học viên có thể đi học mỗi ngày hoặc theo lịch linh hoạt và sắp xếp theo từng cá nhân để phù hợp với nhu cầu của họ.
Vui lòng lưu ý, những ai quan tâm đến chương trình này cho thành viên gia đình mình, vui lòng liên lạc với người phụ
trách hồ sơ tại Regional Center về việc ghi danh vào chương trình của chúng tôi.
Ngày và Thời Gian Học
Thứ Hai – Thứ Năm 9:00 -1:30 chiều
Thứ Sáu 9:00 – 3:00 chiều
Lớp Dạy Nghề (CTE)
Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu một nghề mới hoặc nâng cao các kỹ năng để hỗ trợ bạn trong công việc hiện tại? Chúng tôi
cung cấp các khóa học về động cơ ô tô, vi tính văn phòng, và Lò Sưởi/Thông Gió/Điều Hòa Nhiệt Độ (H/VAC) được giảng
dạy bởi các giáo viên có trình độ cao và giàu kinh nghiệm. Đặt lịch hẹn để trao đổi với tư vấn viên của trường nếu bạn
cần sự hướng dẫn giúp đỡ (714-663-6291)

1. Công Nghệ Ô Tô Tự Động
Auto 102 – Nhập Môn Ô Tô Tự Động
Giới thiệu về các hệ thống ô tô chính được sử dụng trên các phương tiện xe cộ hiện đại. Lý thuyết, danh pháp các bộ
phận, và mô tả các hoạt động của hệ thống là trọng tâm trong khóa này. Khóa này được dành cho học viên đang tìm
kiếm kiến thức kỹ thuật, với công việc thực hành trong phòng thí nghiệm, và trở thành kỹ thuật viên dịch vụ ô tô trong
tương lai. Học viên sẽ lấy được 3 tín chỉ cao đẳng đại học của Trường Cao Đẳng Santa Ana.
Ngày và Giờ Học
Học viên phải trả Phí Y tế và Phí Tín Chỉ Cho Những Lớp Tính Tín Chỉ Tại Trường Santa Ana
Thứ Hai 4:00 – 8:05 tối
Thứ Tư 1:00- 5:05 chiều
DSL-181: Kiểm Tra Bảo Trì Phòng Ngừa
Khóa học này cung cấp học viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản trong việc bảo trì xe tải hạng vừa hoặc hạng nặng.
Sự an toàn, kiểm tra, và thực hành được tập trung nhấn mạnh. Khóa học này giúp học viên chuẩn bị cho kỳ thi T8 ASE.
Học viên sẽ lấy được 3 tín chỉ cao đẳng đại học của Trường Cao Đẳng Santa Ana.
Ngày và Giờ Học
Học viên phải trả Phí Y tế và Phí Tín Chỉ Cho Những Lớp Tính Tín Chỉ Tại Trường Santa Ana
Thứ Tư 8:00-11:10 sáng
E. Hoàn Thành Chứng Chỉ Thư Ký Văn Phòng
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Những lớp học lấy chứng chỉ không tín chỉ này được cung cấp thông qua Trường Giáo Dục Tiếp Liên Của Trường Cao
Đẳng Santa Ana.
Thư ký văn phòng tổng hợp thực hiện nhiều nhiệm vụ văn phòng khác nhau bao gồm sử dụng máy vi tính để chuẩn bị tài
liệu và tương tác với nhân viên, khách hàng, và công chúng. Chuỗi khóa học này cung cấp cho học viên nền tảng để học
các kỹ năng mềm, kỹ năng văn phòng cơ bản, và sử dụng phần mềm máy tính cần thiết để làm việc trong môi trường văn
phòng. Vì vị trí thư ký văn phòng thường cần tuyển dụng người đã tốt nghiệp trung học hoặc tương đương, học viên
khuyến khích nên lấy bằng trung học hoặc chứng chỉ để tăng khả năng tìm được một vị trí trong lĩnh vực này. Các tín chỉ
tự chọn ở trường trung học có thể được cấp để hoàn thành các môn VBUS 118, VBUS 260, VBUS 262, và VBUS 400 nếu
học viên đạt được điểm chuyên cần và trình độ để vượt qua yêu cầu của những lớp này.
Sau khi hoàn thành thành công chương trình này, học viên sẽ có thể sử dụng phần mềm vi tính cần thiết để làm việc
trong môi trường văn phòng.
Các Yêu Cầu Chứng Chỉ:
Các học viên cần phải đậu HAI khóa học sau:
•
•

Giới Thiệu Về Xử Lý Văn Bản Sử Dụng MS Word
Giới Thiệu Về Bảng Tính Sử Dụng MS Excel

Hoàn thành và đậu MỘT trong những lớp sau:
•
•

VBUS 400 Kỹ Năng Làm Việc
ESL 520 VESL:) Anh Ngữ cho Công việc 2 (Không có mở lớp tại địa điểm này)

Hoàn thành và đậu MỘT trong những lớp sau:
•
•

VBUS 118 Giới Thiệu Về Windows
VBUS 124 Giới Thiệu Về Việc Đánh Máy I (Không có mở lớp tại địa điểm này)

Total: 0 Credits Tổng cộng: 0 Tín chỉ

VBUS 118: Giới Thiệu Về Windows
Giới thiệu đầy đủ về hệ điều hành mới của Microsoft và các khái niệm máy tính cơ bản cần thiết để sử dụng máy tính
một cách hiệu quả. Phần đầu của khóa học tập trung vào các kỹ năng và công cụ hàng ngày cho trường học và công việc.
Khi học sinh tiến bộ, việc quản lý và tổ chức tệp tin được dạy qua. Việc sử dụng trình duyệt web của Microsoft để tìm
kiếm hiệu quả, an toàn Internet, Outlook Online, Word Online và OneDrive cũng được bao gồm. Học viên có thể nhận
được bốn tín chỉ tự chọn ở trường trung học nếu học viên hoàn thành và vượt qua tất cả các bài tập bắt buộc và bài
kiểm tra cuối khóa. Đầu Vào Mở/ Đầu Ra Mở.
Ngày và Thời Gian Học
Thứ Hai/Tư 12:30 – 3:00 chiều
Tùy chọn: Học viên ghi danh lớp VBUS 118 cũng có thể ghi danh vào lớp Window Support. Các lớp hỗ trợ máy tính được
thiết kế để hỗ trợ các học viên hiểu các khái niệm và hoàn thành các bài tập từ các khóa học yêu cầu có chứng chỉ và
được dạy tại trường ở phòng H-3.
Windows Support
Ngày và Giờ
Thứ Ba/Năm 12:30 – 3:00 chiều
VBUS 260: Giới Thiệu Về Xử Lý Văn Bản Sử Dụng MS Word
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Khóa học này cung cấp hướng dẫn về các khái niệm và kỹ thuật của Microsoft Word. Học viên sẽ học các quy trình tạo,
chỉnh sửa và định dạng các tài liệu văn phòng / kinh doanh có mức độ phức tạp khác nhau. Họ sẽ tạo các thư từ và bảng
trong kinh doanh, sử dụng mail merge, minh họa tài liệu bằng đồ họa và hơn thế nữa. Học viên có thể nhận được bốn tín
chỉ tự chọn ở trường trung học nếu học sinh hoàn thành và vượt qua tất cả các bài tập bắt buộc và bài kiểm tra cuối
khóa. Cần có kiến thức cơ bản về máy tính cho khóa học này. Đầu Vào Mở/ Đầu Ra Mở.
Ngày và Thời Gian Học
Thứ Ba/Thứ Năm 12:30 – 3: 00 chiều
Tùy chọn: Học viên ghi danh lớp VBUS 260 cũng có thể ghi danh vào lớp Window Support. Các lớp hỗ trợ máy tính được
thiết kế để hỗ trợ các học viên hiểu các khái niệm và hoàn thành các bài tập từ các khóa học yêu cầu có chứng chỉ và
được dạy tại trường ở phòng H-3.
Windows Support
Ngày và Giờ
Thứ Ba/Năm 12:30 – 3:00 chiều
VBUS 262: Giới Thiệu Về Bảng Tính Sử Dụng MS Excel
Nên Trang Bị Kiến Thức: VBUS 118 Giới Thiệu Về Windows
Khóa học này cung cấp cho sinh viên hướng dẫn về các khái niệm bảng tính và phần mềm sử dụng Microsoft Office Excel.
Học viên sẽ học cách tạo trang tính bảng, sử dụng công thức và chức năng, chèn biểu đồ và bảng, và nhiều hơn nữa. Học
viên có thể nhận được bốn tín chỉ tự chọn ở trường trung học nếu học sinh hoàn thành và vượt qua tất cả các bài tập bắt
buộc và bài kiểm tra cuối khóa. Cần có kiến thức cơ bản về máy tính cho khóa học này. Đầu Vào Mở/ Đầu Ra Mở.
Ngày và Thời Gian Học
Thứ Hai/Thứ Tư 8:30 -11:00 sáng
Tùy chọn: Học viên ghi danh lớp VBUS 260 cũng có thể ghi danh vào lớp Window Support. Các lớp hỗ trợ máy tính được
thiết kế để hỗ trợ các học viên hiểu các khái niệm và hoàn thành các bài tập từ các khóa học yêu cầu có chứng chỉ và
được dạy tại trường ở phòng H-3.
Windows Support
Days and Times Ngày và Giờ
Thứ Ba/Năm 12:30 – 3:00 chiều
VBUS 400: Kỹ Năng Làm Việc
Khóa học này chuẩn bị cho học viên thành công trong môi trường làm việc đang thay đổi nhanh chóng và nền kinh tế
toàn cầu của thế kỷ 21. Học viên sẽ có được kiến thức cần thiết, kỹ năng xã hội và thói quen làm việc hữu ích để đáp ứng
nhu cầu của môi trường làm việc ngày nay. Ngoài ra, học viên sẽ có được các kỹ năng nhân sự trong việc phát triển hồ sơ
xin việc và thư xin việc, phỏng vấn, tìm việc và kết nối. Học viên có thể nhận được ba tín chỉ tự chọn ở trường trung học
nếu học viên hoàn thành tất cả các bài tập được yêu cầu và dự án cuối cùng.
Ngày và Thời Gian Học
Thứ Sáu 1:00 – 4:00 chiều

Danh Mục Trực Tuyến GGAE
VBUS 590: Cách Bắt Đầu Kinh Doanh Nhỏ

Mô Tả Khóa Học

Năm 2021 -2022

Bạn muốn bắt đầu công việc kinh doanh nhỏ của riêng mình nhưng không biết làm thế nào? Chuỗi lớp học giới thiệu này
tập trung vào các chủ đề cụ thể giải quyết nhu cầu của những người mong muốn bắt đầu một doanh nghiệp nhỏ. Học
viên có thể được cấp năm tín chỉ tự chọn ở trường trung học nếu hoàn thành tất cả các bài tập bắt buộc với điểm đậu
tối thiểu là 75%. Đây là một khóa học Đầu vào mở /Đầu ra mở. Khóa học không lấy tín chỉ này được cung cấp thông qua
Trường Giáo Dục Tiếp Liên Của Trường Cao đẳng Santa Ana (SAC). Các lớp học này được dạy tại Trung tâm Giáo Dục
Lincoln.
VBUS 590 Tiếng Anh: Thứ Sáu 8:30 – 11:00 sáng
VBUS 590 Tiếng Việt: Thứ Bảy 8:30 – 11:00 sáng
Công Nghệ HVAC (Lò Sưởi/Thông Gió/ Điều Hòa Nhiệt Độ)
Hãy bắt đầu công việc mới của bạn ở lĩnh vực HVAC! Mức lương trung bình cho kỹ thuật viên HVAC trình độ đầu vào ở
California là $ 18.95 mỗi giờ kèm theo phúc lợi. Các công ty hàng đầu trả tới $ 26.00 mỗi giờ*.
Các khóa học HVAC của chúng tôi được thiết kế để cung cấp cho học viên các kỹ năng đầu vào trong việc sửa chữa và
bảo dưỡng các thiết bị sưởi, thông gió và điều hòa nhiệt độ được sử dụng trong các tòa nhà dân cư, công nghiệp và
thương mại. Học viên ghi danh vào bốn lớp học, mỗi lớp 9 tuần để hoàn thành các yêu cầu của chương trình để được
cấp chứng chỉ. Học viên nào vượt qua kỳ thi cũng sẽ nhận được chứng chỉ tuân thủ EPA danh giá.
Thứ Ba/Thứ Năm 4:30-8:30 tối
Học phí: $750 một khóa 9 tuần. Cần có tổng thời gian 4 khóa học mỗi khóa 9
tuần để hoàn thành chứng chỉ. Học phí bao gồm sách bài học và các kì thi cuối khóa.
*Được tính toán vào ngày 17 tháng Sáu năm 2021. Nguồn: Indeed.com.

