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WEMOCO 
Trung Tâm Đào Tạo 

Nghề Nghiệp & Kỹ Thuật: 
Lựa chọn thông minh! 

Quét để xem video: 

 

 

Truyền Thông  
Truyền Thông Hình Ảnh Và Kỹ Thuật Số – Học cách sử dụng phần mềm 

máy tính để tạo, thiết kế, chỉnh sửa và sản xuất hình ảnh đồ họa dùng 

trong các lĩnh vực in ấn, thiết kế web và hoạt họa. 

 

 

Vận Tải  
Công Nghệ Sửa Chữa Sau Va Chạm Và Thân Xe – Học cách chăm sóc 
xe hơi, sửa chữa và tân trang xe, bao gồm uốn thẳng kim loại, hàn kim 
loại và sửa chữa sau va chạm. 

Công Nghệ Ô Tô – Bảo dưỡng, chẩn đoán và sửa chữa xe bằng cách 
xác định các vấn đề về máy tính và cơ học ảnh hưởng đến hiệu suất và 
an toàn của xe.  

Vận Hành Và Bảo Trì Thiết Bị Nặng – Chuẩn bị lấy giấy phép lái xe thương 
mại (CDL) và học các kỹ năng được yêu cầu bởi các nhà điều hành thiết 
bị hạng nặng cho các ngành xây dựng, cảnh quan và đường cao tốc 
cũng như bảo trì và sửa chữa các thiết bị liên quan đến xây dựng. 

Công Nghệ Xe Thể Thao Ngoài Trời – Học cách chẩn đoán, sửa chữa và 

bảo trì các loại máy hữu dụng và giải trí.  

 

Giáo dục  
Phát Triển Gia Đình Và Trẻ Em – Tìm hiểu về quá trình phát triển của con 

người từ khi sinh ra đến khi trưởng thành để chuẩn bị cho sự nghiệp hỗ trợ 

mọi người như giáo viên, nhân viên xã hội hoặc cố vấn. Được hỗ trợ một 

nhóm trẻ mầm non. 

 

 

Khoa Học Sức Khỏe  
Hỗ Trợ Nha Khoa – Chuẩn bị, thực hành hỗ trợ nha khoa và có được 200 
giờ kinh nghiệm lâm sàng tại các văn phòng nha khoa địa phương khác 
nhau. 

Khoa Học Thể Dục – Chuẩn bị cho chứng chỉ đào tạo cá nhân, đồng thời 
tích lũy kinh nghiệm về sức khỏe, thể chất, thể thao và phục hồi chức 
năng. 

Hỗ Trợ Y Tá Và Nghề Nghiệp Chăm Sóc Sức Khỏe Liên Quan – Tìm hiểu về 
dịch vụ chăm sóc bệnh nhân cần thiết đối với người mới vào nghề tại các 
cơ sở chăm sóc sức khỏe. Làm việc với bệnh nhân với 100 giờ trải nghiệm 
lâm sàng.  

Khoa Học Phòng Thí Nghiệm Và Lấy Máu – Được đào tạo về thuật ngữ y 

tế, lấy máu và các quy trình phòng thí nghiệm chung để áp dụng tại các 

phòng thí nghiệm y tế, thú y, môi trường và thực phẩm. 

 

Du Lịch Nhà Hàng Khách Sạn  
Làm Bánh – Có được kỹ năng chuẩn bị các loại thực phẩm bánh kẹo: 
bánh mì, bánh pizza, bánh mì cuộn, bánh ngọt, bánh quy và bánh 
pastry. Học cách vận hành tiệm bánh bán lẻ.  

Nghệ Thuật Ẩm Thực – Chuẩn bị thức ăn trong nhà bếp được trang bị 

chuyên nghiệp trong khi học về dinh dưỡng, lập kế hoạch thực đơn, phục 

vụ, dịch vụ ăn uống và quản lý nhà hàng. 
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Sản Xuất 
Cơ Khí Và Chế Tạo Kim Loại - Gia Công – Học cách loại bỏ kim loại để 
tạo bộ phận và xây dựng kỹ năng cần thiết để vận hành các công cụ 
máy móc thủ công và điện tử để làm việc trong lĩnh vực có nhu cầu 
cao.  

Cơ Khí Và Chế Tạo Kim Loại - Hàn – Học cách hàn kim loại bằng các quy 
trình tiêu chuẩn của ngành. 

 

 

Xây Dựng  
Làm Mộc – Tìm hiểu kiến thức cơ bản về nghề mộc dân dụng và có được 
kinh nghiệm thực tế bằng cách tham gia xây dựng một ngôi nhà mới. 

Hệ Thống Sưởi, Thông Gió, Điều Hòa Không Khí/Ống Nước – Học cách lắp 
ráp và chuẩn bị đường ống. Lắp đặt hệ thống sưởi ấm, điều hòa không 
khí, làm lạnh và thông gió cho khu dân cư và thương mại. 

Hệ Thống Điện Dân Dụng Và Thương Mại – Tìm hiểu lý thuyết điện, hệ thống 

dây điện và học cách áp dụng các yêu cầu của Bộ Luật Điện Quốc Gia 

vào các dự án xây dựng khu dân cư và thương mại. 

 

Dịch Vụ Nhân Sinh  
Thẩm Mỹ – Học về tạo kiểu tóc, sử dụng hóa chất, chăm sóc móng và 

chăm sóc da. Có được kỹ năng chuyên môn và số giờ học cần thiết để 

vượt qua kỳ thi cấp phép thẩm mỹ của NYS, trong khi được thực hành kỹ 

năng và quan sát tại salon.   

 

 

Luật Pháp Và An Toàn Công Cộng 
Tư Pháp Hình Sự – Tìm hiểu về ba nhánh của tư pháp hình sự trong khi 

chuẩn bị cho các nghề nghiệp phục vụ xã hội bao gồm thi hành luật, tòa 

án và cơ sở cải huấn. 

 

Công Nghệ Thông Tin 
Công Nghệ Máy Tính – Học về mạng máy tính, hỗ trợ dịch vụ khách hàng 

và thiết kế trò chơi điện tử. 

Vui lòng liên hệ với cố vấn tại 
trường để biết thêm thông tin về 
các chương trình của WEMOCO.  
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