THÔNG BÁO CÔNG CỘNG HÀNG NĂM
Trường cao đẳng cộng đồng D elgado cung cấp các chương trình giáo dục kỹ thuật và giáo dục C sau đây
được Ủy ban lực lượng lao động Louisiana phê duyệt theo các cụm nghề nghiệp và các chương trình học tập
trong khu vực. Là một phần của cam kết của mình để cung cấp một môi trường giáo dục miễn phí từ phân biệt
đối xử một cơ hội nghề ll tại Delgado được cung cấp mà không phân biệt chủng tộc, màu da, tôn giáo, nguồn
gốc quốc gia, tuổi tác, giới tính hoặc khuyết tật trong tất cả các chương trình, dịch vụ, hoạt động và việc làm.
Trong trường hợp bạn cảm thấy rằng bạn đã được phân biệt đối xử xin liên lạc với Phó Hiệu trưởng về Sinh
viên giao, 615 Thành phố Park Avenue, New Orleans, LA 70.119, (504)671‐5050 hoặc Equal Truy cập Equal
Opportunity Officer, 615 Thành phố Park Avenue, New Orleans, LA 70119 tại (504)762‐3004 hoặc
tsmoth@dcc.edu .
Yêu cầu nhập học có thể được tìm thấy tại liên kết sau:
http://catalog.dcc.edu/content.php?catoid=32&navoid=4379#gen‐adm‐requ
Ưu đãi và mô tả chương trình có thể được tìm thấy tại liên kết sau:
http://www.dcc.edu/academics/programs.aspx
Khoa học sức khỏe
510910
510904
510707
511004
510905
513901
513801
510804
510806
510907
510911
510908
510909
Khách sạn và Du lịch
120503
120503
520901
công nghệ thông tin
470199
110602
110901
150303
150401
500409
110801
Tay nghề
460201
470201
460602
460302
460302
460302
470201
480508
480508
480508

Chẩn đoán y khoa
Kỹ thuật viên y tế khẩn cấp
Thông tin sức khỏe Tech / Med Coding / Med Reg Specialist
Kỹ thuật viên phòng thí nghiệm y tế
Công nghệ y học hạt nhân
Điều dưỡng‐thực hành điều dưỡng
Điều dưỡng‐đăng ký điều dưỡng
Trợ lý trị liệu nghề nghiệp
Trợ lý vật lý trị liệu
Xạ trị
Công nghệ phóng xạ
Công nghệ chăm sóc hô hấp
Công nghệ phẫu thuật
Nghệ thuật ẩm thực
Quản lý ẩm thực
Quản lý khách sạn
Công nghệ dịch vụ điện tử máy tính
Công nghệ thông tin máy tính
Công nghệ mạng máy tính
Công nghệ kỹ thuật điện‐điện tử
Công nghệ dịch vụ điện tử
Truyền thông hình ảnh‐Thiết kế đồ họa
Thiết kế trang web
Mộc
Kỹ thuật viên HVAC được chứng nhận
Kỹ thuật viên đường dây điện
Thợ điện: Thương mại
Thợ điện: Khu dân cư
Thợ điện: Công nghiệp nhỏ
Thạc sĩ kỹ thuật HVAC / R
Hàn: Flux Cored & Gas Metal Arc Hàn
Hàn: Hàn vonfram khí (GTAW)
Hàn: Hàn hồ quang kim loại che chắn (SM AW)

