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Trường đại học Santa Ana College tuyển  
chuyên viên truyền hình dây cáp vào ngày 23 tháng Tám 

  

(Tin từ Santa Ana)— Trường đại học Santa Ana College sẽ tổ chức tuyển xướng ngôn viên và phóng viên tin 

tức, thể thao và giải trí cho các chương trình tin tức của trường trên hệ thống truyền hình dây cáp là Around 

and About Orange County (AAOC) và Noticiero Latino del Condado de Orange (NLCO) vào lúc 11 giờ sáng 

thứ Ba ngày 23 tháng Tám tới đây.  Các buổi tuyển lựa sẽ được tổ chức tại phòng thu của đài SAC-TV nằm 

trong trung tâm truyền thông Digital Media Center ở số 1300 S. Bristol, phòng số 103 tại thành phố Santa Ana. 

 Người dự tuyển cho các vai trò chuyên viên hậu trường hay trước máy quay hình cho các chương trình 

phát hình hàng tuần trên Time Warner Cable trên khắp quận hạt Orange và trên Facebook không cần phải có 

kinh nghiệm trước về truyền hình.  Người được chọn phải có thời gian rảnh vào hai ngày thứ Ba và thứ Năm, 

từ 11 giờ sáng đến 2 giờ trưa, từ tháng Chín đến tháng Mười Hai khi thực hiện các chương trình truyền hình. 

Tất cả thành viên ban truyền hình phải học khoá 130: Principles of Broadcast News (Nguyên tắc 

truyền hình tin tức) thuộc bộ môn truyền hình (Television/Video Communications) của trường Santa Ana 

College.  Học viên sẽ được học tiếp những lớp cao hơn, nếu muốn, để lấy được bằng chứng chỉ về truyền hình. 

Bước sang năm thứ 28, AAOC là chương trình truyền hình dây cáp lâu đời nhất vẫn liên tục phát hình 

tại quận hạt Orange.  Hơn 400 chuyên viên từng làm việc trong chương trình đã có việc làm toàn thời gian 

trong các lãnh vực liên quan đến ngành truyền thông.  Trong số này có thể đơn cử vài người như Tony Cao, 

người thực hiện truyền hình trực tuyến Vietonair.com và là chuyên viên quay hình cho Little Saigon TV, 

chuyên viên quay hình Hai Do và phóng viên Tawny Hoang, cũng của Little Saigon TV.  Những người khác là 

Joe Rodriguez, người thực hiện chương trình bóng đá quốc tế cho Fox Sports, Eliana Moreno, phóng viên trên 

trực thăng của KTLA-TV, và tài tử Will Ferrell.  Gần đây nhất, David Esch người từng thực hiện chương trình 

AAOC đã trở thành người thực hiện và phóng viên cho WVII-TV, thuộc đài ABC tại Bangor tiểu bang Maine. 

Nếu muốn biết thêm chi tiết, xin vui lòng gọi số (714) 241 5778 hoặc ghé vào www.sac.edu.  

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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