To be added to:
- District and school websites
-District and school handbooks
-School Posters (supplied by district)

Career and Tech Ed

Annual Public Notification
2016-17
St. Tammany Parish Public High Schools have begun scheduling courses for the 201617 school year. Career and Technical Education courses are available at all STPPS
secondary sites and are open to all students. STPPS adheres to the equal opportunity
provisions of federal and civil rights laws and does not discriminate on the basis of race,
color, national origin, religion, age, sex, sexual orientation, marital status, or disability.
The Title IX and Title II Coordinator is Terry Meyer, 321 N Theard Street Covington, La.
70433; phone (985) 898-3236; email Terry.Meyer@stpsb.org.
The 504 Coordinator is Cara Barry, 706 W 28th Avenue Covington, La. 70433; phone
(985) 898-3309; email Cara.Barry@stpsb.org.

All students have the opportunity to participate in Career & Technical Programs of Study
including, but not limited to, areas of Health Care, Construction Crafts & Trades, IT
Computer Technology, Culinary Programs, and Agriculture. Admission requirements for
each course can be found in the student course guide/schedule packet of the individual
campus where the course is being offered. Please contact the guidance counselor at
the specific school site for additional information, program requirements and/or any
questions you may have.

Educación de carrera y tecnología
Notificación Pública Anual
2016-17
Las escuelas secundarias públicas de la parroquia de St. Tammany han comenzado a
organizar cursos para el año escolar de 2016-2017. Cursos de carrera y educación
técnica están disponibles en todos los sitios secundarios de STPPS y están abiertos a
todos los estudiantes. STPPS se adhiere a las disposiciones de igualdad de
oportunidades de las leyes federales y los derechos civiles y no discrimina por raza,
color, origen nacional, religión, edad, sexo, orientación sexual, estado civil o
discapacidad. La coordinadora del programa de Title IX and Title II es Terry Meyer 321
N Theard Street Covington, La. 70433; teléfono (985) 898-3236; correo electrónico
Terry.Meyer@stpsb.org.
La coordinadora de las services de 504 es Cara Barry, 706 W 28th Avenue Covington,
La. 70433; teléfono (985) 898-3309; correo electronico Cara.Barry@stpsb.org.
Todos los estudiantes tienen la oportunidad de participar en los programas de carrera y
de estudio técnico, incluyendo pero no limitado a, las áreas de salud, artes y oficios de
construcción, IT Tecnología de computadoras, programas culinarios y la agricultura.
Requisitos de admisión para cada curso pueden encontrarse en el paquete de
guía/calendario del curso de la escuela donde se ofrece el curso. Póngase en contacto
con el consejero de la escuela para obtener información adicional, los requisitos del
programa o cualquier duda que tenga.

Giáo Dục Nghề Nghiệp và Kĩ Thuật

Thông Báo Hàng Năm
2016-17
Trường Trung Học Công Lập St. Tammany Parish bắt đầu sắp xếp thời khoá biểu lớp
học cho năm học 2016-17. Các khoá học Giáo Dục Nghề Nghiệp và Kĩ Thuật diễn ra ở
các địa điểm hai của STPPS và dành cho tất cả học sinh. STPPS tuân thủ theo các quy
định về cơ hội bình đẳng của luật liên bang và quyền dân sự và không phân biệt đối xử
trên cơ sở chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, tôn giáo, tuổi tác, giới tính, khuynh
hướng giới tính, tình trạng hôn nhân, hoặc khuyết tật. Điều phối viên Điều IX và Điều II
là Terry Meyer, 321 N Theard Street Covington, La. 70433; điện thoại (985) 898-3236;
email Terry.Meyer@stpsb.org.

Điều phối viên 504 là Cara Barry, 706 W 28th Avenue Covington, La. 70433; điện thoại
(985) 898-3309; email Cara.Barry@stpsb.org.

Tất cả học sinh có cơ hội tham gia Chương Trình Học Nghề Nghiệp và Kĩ Thuật bao
gồm nhưng không giới hạn các lĩnh vực như Chăm Sóc Sức Khỏe, Xây Dựng & Ngoại
Thương, IT Công nghệ máy tính, Chương Trình Ẩm Thực, và Nông nghiệp. Yêu cầu
cho mỗi khoá học có thể tìm thấy ở hồ sơ hướng dẫn khoá học và thời khoá biểu cho
học sinh tại các trường tổ chức lớp học. Vui lòng liên hệ nhân viên tư vấn hướng dẫn
tại các địa điểm trường học cụ thể để biết thêm chi tiết, yêu cầu chương trình và/hoặc
các thắc mắc của bạn.

