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Trợ lý hành chính ở văn phòng y tế –John Marshall Building Yêu cầu cần có*; Tín chỉ chuyển đổi môn Toán hoặc Khoa Học; Lấy được TechPrep đại học tín chỉ;công nghiệp chứng chỉ; có thêm lệ phí **
Trợ lý hành chính ở văn phòng y tế (AMOA) là nghành nghề ngày càng mở rộng có liên quan đến chăm sóc bệnh nhân và các hoạt động ở phòng y tế, phòng khám hoặc bệnh viện. Các người
nghề này hổ trợ các chuyên gia y tế hoàn tất các thông tin văn phòng quan trọng, nhận bệnh nhân, làm hồ sơ và sử dụng các thiết bị trong phòng y tế. Sau khi hoàn tất đào tạo tại Allied Health,
trung tâm có thể cung cấp việc làm ngay lập tức với khả năng làm việc lâu dài.
Aerospace Science & Technology: sản xuất – Rainier Beach High School Không cần Yêu cầu cần có; Tín chỉ chuyển đổi môn Toán; Lấy được TechPrep đại học tín chỉ; công nghiệp chứng chỉ
Seattle là nơi có công ty máy bay lớn nhất thế giới và nhiều ngành công nghiệp hỗ trợ. Bắt đầu sự nghiệp và sự thu nhận của đại học bằng cách học về cách lắp ráp, tu sửa máy bay cũng như
các bộ phận máy bay. Học về an toàn, nhận dạng công cụ và cách sử dụng, lắp đặt, khoan nhôm và titan, sử cụng các vật liệu composite trong ngày sản xuất máy bay đồng thời có được kinh
nghiệm và tín chỉ cho đại học.
Automotive Technology – Địa điểm sẽ được xác định
Không cần Yêu cầu cần có; Không tín chỉ chuyển đổi; Lấy được TechPrep đại học tín chỉ; công nghiệp chứng chỉ
Bạn có quan tâm đến một lớp thực hành đòi hỏi sự tư duy phê phán cũng như quan tâm đến ngành công nghiệp ô tô? Có được một nền tảng vững chắc trong công nghiệp ô tô và các kỹ năng
dễ kiếm việc làm. Bạn sẽ được học về các hệ thống phanh, bảo dưỡng và các hệ thống khác hoạt động trong xe. Đạt được chứng chỉ đáp ứng được nhu cầu của ngành. Có thể giành được
tín chỉ đại học trong chương trình này.
Construction Trades – Rainier Beach High School
Không cần Yêu cầu cần có; Không tín chỉ chuyển đổi; công nghiệp chứng chỉ
Chương trình này cung cấp kinh nghiệm trong ngành nghề có tay nghề thông qua các lớp học học tập và thực hiện các dự án xây dựng như ngôi nhà nhỏ cho người vô gia cư. Các ngành nghề
có tay nghề bao gồm các nghề thủ công như thợ mộc, thợ ống nước, thợ điện, thợ sơn và nhiều hơn nữa. Tất cả các công đoạn xây dựng đều được học. Sau khi hoàn thành khóa học này,
sinh viên có thể có cơ hội tham gia vào một chương trình tập sự trước khi học nghề. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, học sinh có cơ hội được đi làm.
Culinary Arts – Rainer Beach High School
Yêu cầu cần có*;Không tín chỉ chuyển đổi; công nghiệp chứng chỉ; có thêm lệ phí **
Phục vụ là một trong những lĩnh vực phát triển nhanh nhất trong vùng Seattle. Tham gia các lớp nấu ăn thú vị, chuyên nghiệp và chuẩn bị cho một sự nghiệp trong dịch vụ ăn uống , nhà hàng,
làm bánh, phục vụ thức ăn. Sự đào tạo cao bao gồm chuẩn bị thức ăn, công nghệ ẩm thực, trình bày thức ăn, an toàn, vệ sinh và các kỹ năng trong nghề bao gồm phục vụ thức ăn cho bữa
tiệc và sẵn sàng trong việc học tập trong ngành.
Digital Animation: Game Design – AIE tại the Seattle Center
Yêu cầu cần có *; Tín chỉ chuyển đổi môn Mỹ thuật; đại học tín chỉ;công nghiệp chứng chỉ
Tạo các trò chơi và phim hoạt hình! The Academy of Interactive Entertainment (AIE) là mơi nơi giáo dục hàng đầu về tạo ra trò chơi vi tính và phim ảnh 3 chiều. Học cách phát thảo kịch bản
phim hoạt hinh 2 chiều và khái niệm 3 chiều, học các kỹ năng cần thiết cho sự nghiệp trong ngành hoạt họa và trò chơi vi tính.
Hoạt hình Kỹ thuật số: Lập trình trò chơi – AIE tại Seattle Center
Yêu cầu cần có *; Tín chỉ chuyển đổi môn Toán; đại học tín chỉ; công nghiệp chứng chỉ
Khóa học này tập trung vào các phần mềm, phần cứng và các công cụ toán học được sử dụng để tạo ra các trò chơi điện tử! Học sinh học cách hoạt động như các nhà phát triển phần mềm
với kiến thức chuyên sâu về lập trình trò chơi và đồ họa máy tính. Học sinh cũng sẽ thực hành các khái niệm từ đại số, hình học, và lượng giác khi liên quan đến các ứng dụng máy tính tương
tác. Khóa học này có thể dành cho những người mới lập trình và giàu kinh nghiệm.The Academy of Interactive Entertainment (AIE) là nhà giáo dục hàng đầu cho Phát triển Trò chơi Máy tính và
Phương tiện kỹ thuật số 3D.
Firefighting & Emergency Medical Services – Rainier Beach High School
Không cần Yêu cầu cần có; Không tín chỉ chuyển đổi; công nghiệp chứng chỉ
Khóa học này chuẩn bị cho học sinh có nghề của lính cứu hỏa và các dịch vụ khẩn cấp khác. Học sinh sẽ trở nên có chủ định, được hướng dẫn, hoặc tự quản lý, có các hoạt động có trách
nhiệm với kết quả tích cực; áp dụng khả năng lãnh đạo vào hiện thực, gia đình, cộng đồng; và được kiểm tra khả năng làm việc với đồng nghiêp ở một số lĩnh vực bằng cách hoàn tất đào tạo
và chuẩn bị cho các dự án ở mức cao nhất.
Health Sciences/Medical Assisting – John Marshall Building
Yêu cầu cần có *; Tín chỉ chuyển đổi môn Toán hoặc Khoa Học; công nghiệp chứng chỉ; có thêm lệ phí **
Gia nhập Medical Assisting, một nghề y tế đang phát triển mạnh mà Allied Health và Health Sciences đang quan tâm. Học sinh thực hành từ chuyên môn và kỹ năng của bác sĩ cũng như các
chuyên gia y tế, sử dụng kiến thức cốt lõi để có nghề nghiệp trong ngành y tế. Chương trình sử dụng các dự án, mô hình, chương trình vi tính, tiêu chuẩn công nghiêp, giáo trình đại hoc và các
hoạt động trong trường từ National HOSA.
Information Technology Specialist: Computer Networking – Rainier Beach High School
Không cần Yêu cầu cần có; Không tín chỉ chuyển đổi; công nghiệp chứng chỉ
Bạn có quan tâm đến các lớp học nâng cao trong Công nghệ thông tin trong khi vẫn còn ở trường trung học? Tìm kiếm một cách để trả tiền cho đại học hoặc bắt đầu sự nghiệp trong lĩnh vực
Công nghệ thông tin? Các khoá học công nghệ truyền thông (ICT) của Cisco CCNA và Microsoft Technology Associate (MTA) sẽ dẫn đến công nghiệp chứng chỉ. Đây là một bước tiến lớn cho
tương lai của bạn. Tìm hiểu phần cứng máy tính, phần mềm và hệ điều hành mạng. Kiếm được chứng chỉ công nghiệp và tín chỉ đại học.
Maritime Operations: Transportation & Logistics – Seattle Maritime Academy in Ballard
Không cần Yêu cầu cần có; Không tín chỉ chuyển đổi; công nghiệp chứng chỉ
Học cách làm việc trên tàu trong Puget Sound! Khóa học này kết hợp giữa kỹ năng điều kiển tàu hiện đại và truyền thống cùng với đào tạo về bảo trì và sửa chữa động cơ. Tìm hiểu những gì cần để
làm việc trên tàu cá, phà, tàu chở hàng và nhiều hơn nữa! Phát triển các kỹ năng cơ bản trong điều hướng, thuỷ triều, dòng chảy, xử lý thuyền, hải lý, an toàn, truyền thông, radar, khí tượng thủy văn, sử
dụng dụng cụ và bảo trì và sửa chữa động cơ hàng hải. Chuẩn bị cho các công việc mùa hè và đào tạo thêm sau khi tốt nghiệp trung học có thể lấy được chứng chỉ Coast Guard.
Maritime Science & Technology: sản xuất – Rainier Beach High School
Không cần Yêu cầu cần có;Tín chỉ chuyển đổi môn Toán;công nghiệp chứng chỉ
Seattle được bao quanh bởi nước và các công nghiệp hàng hải. Chuẩn bi cho đại học và sự nghiệp trong môi trường hàng hải. Học về an toàn, nhận dạng công cụ và cách sử dụng, khoan
nhôm và titan, sử dụng vật liệt composite trong công nghiệp sản xuất hàng hải đồng thời có được kinh nghiệm cho sự nghiệp và đại học. Kỹ năng về địa lý, bản đồ và tàu thuyền rất cần thiết
cho chương trình này.
Media Arts: Video Production – Địa điểm sẽ được xác định
Không cần Yêu cầu cần có; Tín chỉ chuyển đổi môn Mỹ thuật
Trong khóa học này, học sinh sẽ đạt được nhiều kỹ năng sản xuất video và bắt đầu phát triển danh mục Nghệ thuật Truyền thông của riêng mình. Học sinh sẽ học về ba giai đoạn sản xuất và
thực hiện công việc sản xuất bao gồm chỉnh sửa, viết kịch bản, thiết kế thiết lập, ánh sáng, làm việc máy ảnh, sản xuất âm thanh, chỉ đạo, và thiết kế đồ họa.
Nursing Assistant – West Seattle High School
Yêu cầu cần có *; Tín chỉ chuyển đổi môn Khoa Học; Lấy được TechPrep đại học tín chỉ; công nghiệp chứng chỉ; có thêm lệ phí **
Đào tạo Nursing Assistant là một công nghệ Khoa học Sức Khỏe liên quan đến sự nghiệp Y tá và có thể có việc làm ngay lập tức trong lĩnh vực phát triển nhanh. Ngành y tá được coi là điểm
bắt đầu của ngành y tế; học sinh hoàn tất 11 tiêu chuẩn về y tế như First Aid/CPR, chăm sóc cá nhân, giải phẩu. Họ được kiểm tra kiến thức cơ bản, kỹ năng trong lớp học và trạm y tế sau đó
thi ở bang để có bằng. Lớp bao gồm National HOSA , giải quyết vấn đề, tạo cơ hội kinh nghiệm trạm y tế.
Học viện dạy học/Ngành Giáo Dục – South Lake High School
Không cần Yêu cầu cần có;Không tín chỉ chuyển đổi; công nghiệp chứng chỉ
Khóa học toàn diện này sẽ đưa học sinh vào một hành trình khám phá thế giới và công việc giảng dạy và trong nghành giáo dục. Thông qua việc thực hành, khóa học này sẽ tạo cơ hội để có
được kinh nghiệm làm việc trong các môi trường giáo dục khác nhau và chuẩn bị tốt trong các chương trình giảng dạy sau trung học có thể dẫn tới sự nghiệp nhu cầu cao trong tương lai. Có
thể dẫn đến các cơ hội nghề nghiệp bao gồm chăm sóc trẻ em, trợ giảng, giáo viên, hiệu trưởng, và cố vấn của trường.
Trung tâm kỹ năng Lớp mùa hè 2017
Có được ½ tín chỉ cho cấp 3 vào mùa hè. Thực tập Miễn Phí. Tất cả học sinh SPS từ lớp 9-12 đều có thể ghi danh. Vào skillscenter.seattleschools.org để biết thêm thông tin.
* Xem trang web hoặc gặp nhân viên cố vấn cho danh sách các yêu cầu cần có ** Có hỗ trợ tài chính.

