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NHỮNG BIỆN PHÁP CẢI THIỆN TRƯỜNG ĐẠI 
HỌC ĐỊA PHƯƠNG ĐỂ SỬA CHỮA VÀ NÂNG 
CẤP CƠ SỞ
Vào ngày 28 tháng Mười, Hội đồng Quản trị RSCCD đã đưa một 
dự luật công khố phiếu 496 triệu đô la cải thiện trường đại học 
địa phương lên lá phiếu tháng Ba 2020. Nếu được thông qua bởi 
hơn 55% cử tri địa phương, một dự luật sẽ khiến chủ nhà điển 
hình mất khoảng 6 đô la mỗi tháng để:

■  Sửa chữa hoặc thay thế mái nhà bị dột, hệ thống ống nước rỉ 
sét cũ, hệ thống điện bị hỏng và dầm mục nát 

■  Hiện đại hóa các cơ sở để cải thiện khả năng tiếp cận cho sinh viên khuyết tật

■  Nâng cấp phòng học, phòng thí nghiệm và cơ sở đào tạo nghề cho mô hình 3D/
sản xuất, robot/hàn, công nghệ diesel, công nghệ tự động và các chương trình 
lao động tay nghề chuyên môn khác  

■  Loại bỏ các vật liệu nguy hiểm như amiăng và sơn chì ra khỏi các tòa nhà cũ 

■  Cải thiện sự an toàn cho sinh viên và hệ thống an ninh trong  
khuôn viên trường 

■  Cung cấp tài trợ địa phương để cho phép hợp tác với khu vực 
công và tư nhằm nâng cao chất lượng của các cơ sở của Đại 
học Santa Ana.

TRÁCH NHIỆM TÀI KHÓA CẦN CÓ
■  Cần có một hệ thống trách nhiệm rõ ràng bao gồm danh sách 

dự án, Ủy ban Giám sát của Người dân và kiểm toán độc lập 

■  Tất cả các khoản tiền sẽ phải để lại cho địa phương để hỗ trợ 
trường Đại học Santa Ana và trường Đại học Santiago Canyon 
và Tiểu bang không được lấy đi.

■  Theo luật, không được chi phần tiền nào cho lương hay hưu 
bổng của nhân viên. 

KẾ HOẠCH NÂNG CẤP SANTA ANA COLLEGE TRONG TƯƠNG LAI 
Láng giềng thân mến,
Trường Đại học Santa Ana đã phục vụ cộng đồng hơn 100 năm, cung cấp giáo dục với chi phí phải 
chăng và chất lượng cao và huấn luyện nghề nghiệp cho sinh viên địa phương. Đại học Santa Ana đào 
tạo các chuyên viên chăm sóc, cảnh sát, nhân viên cứu hỏa và những nhân viên có chuyên môn, những 
người giúp chúng ta được khỏe mạnh, an toàn và thúc đẩy nền kinh tế của chúng ta.
Do chi phí theo học Đại học California và hệ thống trường Đại học Tiểu Bang ngày càng tăng cao, ngày 
càng nhiều sinh viên chọn bắt đầu theo học các trường đại học cộng đồng. Ngoài việc cấp bằng cao 
đẳng, Đại học Santa Ana còn tự hào là trường Đại học cộng đồng duy nhất trong tiểu bang cấp bằng Cử 
nhân Khoa học cho các ngành nghề.
Đại học Santa Ana đảm bảo rằng những sinh viên có thu nhập trung bình và thấp, không có khả năng 
chi trả cho việc theo học những trường đại học có mức học phí cao vẫn có thể tiếp cận chương trình 
đào tạo nghề và chương trình giáo dục cao hơn. Thêm vào đó, Đại học Santa Ana đảm bảo các cựu 
chiến binh giải ngũ và người lớn có thể tiếp tục được tiếp cận đào tạo nghề, dịch vụ hỗ trợ, các chứng 
nhận và đào tạo kỹ năng.
Để tiếp tục cung cấp chương trình giáo dục có chất lượng cho sinh viên địa phương, các cơ sở của Đại 
học Santa Ana cần được sửa chữa và nâng cấp cơ bản. Cụ thể, cần có các cơ sở đào tạo kỹ thuật nghề 
bao gồm Trung tâm Ứng dụng Công nghệ để hỗ trợ mô hình 3D/sản xuất, robot/hàn, công nghệ tự động 
và các chương trình lao động tay nghề chuyên môn khác. Các cơ sở cũ kỹ như Trung tâm Giáo dục 
Centennial và Thư viện Nealley cũng cần được tân trang và hiện đại hóa.
Để cung cấp nguồn tài trợ địa phương nhằm giải quyết các nhu cầu về cơ sở vật đã được xác định này, 
Hội đồng Quản trị của Đại học Cộng đồng Rancho Santiago (RSCCD) gần đây đã đưa một dự luật công 
khố phiếu lên lá phiếu tháng Ba 2020. 
Tài liệu này sẽ cung cấp thêm cho quý vị thông tin về những nhu cầu về cơ sở của trường Đại học Santa 
Ana cũng như biện pháp cải thiện trường đại học của địa phương. Quý vị cũng có thể tìm hiểu thêm tại 
www.SAC.edu/LocalMeasure. 
Trân trọng,

NHỮNG NHU CẦU CƠ SỞ ĐÃ ĐƯỢC XÁC ĐỊNH TẠI  
SANTA ANA COLLEGE
Một cuộc đánh giá kỹ lưỡng về nhu cầu cơ sở của Đại học Santa Ana đã được tiến hành và 
cho thấy rằng các mái nhà, hệ thống ống nước và hệ thống điện bị hư hỏng cần phải được 
sửa chữa và thay thế, hệ thống an ninh trong khuôn viên cần được cải thiện và các lớp 
học, phòng thí nghiệm và cơ sở cũ cần được nâng cấp.

Các cơ sở lớp học tạm thời như các cơ sở tại Trung tâm Giáo dục Centennial có các 
vấn đề đáng kể về móng và mái nhà dẫn đến việc thường xuyên bị ngập khi trời mưa.

Các phòng thí nghiệm lỗi thời và các cơ sở giáo dục 
kỹ thuật nghề cần phải nâng cấp - như Phòng thí 

nghiệm Công nghệ Sản xuất, nằm trong một cơ sở 
chật chội, lỗi thời và nó không thể hỗ trợ hướng 

dẫn chất lượng.
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