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KinderCaminata Vinh Danh các Giám Đốc Trường Đại Học,
Hiệu Trưởng, Giám Sát Viên và Lãnh Đạo Cộng Đồng vào
Ngày 25 Tháng Hai
(Santa Ana)—KinderCaminata sẽ Vinh Danh 8 Hiệu Trưởng, Giám Đốc và Giám Sát Viên tại
cuộc gây quĩ hằng năm lần thứ 17, vào Thứ Tư, Ngày 25 Tháng Hai. Chương trình được tổ chức
tại Bộ Giáo Dục Orange County Department of Education, địa chỉ 200 Kalmus Dr., phòng
Conference Room D-1001, Thành phố Costa Mesa từ lúc 6:00 p.m. đến 8:30 p.m.
“Kindercaminata hứa hẹn cho các trẻ em sự phát triển tiềm năng vô hạn. Chúng tôi cho
các em kinh nghiệm đại học thật sự; chúng tôi hướng dẫn học sinh lớp mẫu giáo cho các em biết
rằng chương trình đại học trong tầm tay của các em; có thể đạt được; là một sinh hoạt cộng
đồng, là một thực tế của đời sống,” bà Diane Singer, Giám Đốc của KinderCaminata phát biểu.
Những quan khách sẽ được Vinh Danh bao gồm Jose Banda, Giám Đốc Khu-Học-Chánh
Anaheim City School District; Gregory Magnuson, Giám Đốc Khu-Học-Chánh Buena Park
School District; Susan Belenardo, Ed.D., Khu-Học-Chánh La Habra City School District; Ellen
Curtin, Ed.D., Khu-Học-Chánh Magnolia School District; Renae Dreier, Ed.D, Khu-Học-Chánh
Orange Unified School District; Dr. Tod A. Burnett, Giám Đốc Saddleback College; Dr. Ned
Doffoney, Hiệu Trưởng Khu-Học-Chánh North Orange County Community College District; và
Dr. Michael J. Kasler, Hiệu Trưởng Cypress College.
Tiết mục chính của chương trình tối hôm đó sẽ là phần trao bằng tưởng lục 2009 Corazon
Awards để vinh danh những nhà lãnh đạo trong ngành giáo dục các học sinh. Các nhà lãnh đạo
được vinh danh trong Năm 2009 là Senator Lou Correa, California Senate 34th District; Sergio
Contreras, Ủy Viên Giáo Dục Khu-Học-Chánh Westminster School District; và Jim Moreno,
Giám Đốc Khu-Học-Chánh Coast Community College District Board of Trustees.
Trong năm 2009, KinderCaminata dự tính sẽ phục vụ độ chừng 6,000 trẻ em tại 6 trường
đại học cộng đồng và 17 Khu-Học-Chánh tại Quận Cam Orange County. Kể từ năm 1993,
KinderCaminata đã giới thiệu hơn 82,000 học sinh đến với các nhà trường giáo dục cao cấp. Qua

sự trình bày của những dân cử, viên chức như cảnh sát, nhân viên chửa lửa và chuyên viên y tế,
các em học sinh sẽ học biết về các ngành nghề có thể theo học thành công tại các trường đại học.
“Thoạt đầu chúng tôi rất lo ngại rằng với khủng hoảng tài khoản hiện nay, chương trình
của chúng tôi sẽ bị cắt giảm, nhưng may nhờ sự ủng hộ nhiệt tình của cộng đồng và giới thương
gia, chúng tôi có thể tiếp tục giữ lời hứa với các em. Sự thành công của chúng tôi là bằng chứng
rằng cộng đồng quan tâm lo lắng cho các trẻ em và dầu sao đi nữa vấn đề giáo dục vẫn là ưu tiên
hạng đầu,” bà Singer nói.
Giá vé ghi danh giữ chỗ cho chương trình là $100 mỗi người. Quí vị cũng có thể bảo trợ
chương trình với số tiền ủng hộ từ $1,000 đến $10,000. Các nhà bảo trợ gồm có Disneyland,
SchoolsFirst Credit Union, Orange County Department of Education, Santa Ana College,
Santiago Canyon College, North Orange County Community College District, và Dân Biểu
Assemblymember Tony Mendoza. Để biết thêm tin tức xin liên lạc Eleazar Elizondo số điện thoại
(323) 855-6144 và trang nhà website http://kindercaminata.ocde.us.
Vài Nét về KinderCaminata
KinderCaminata là một hội thiện nguyện bất-vụ-lợi được tài trợ qua chương trình gây quĩ hàng
năm, Vinh Danh các Hiệu Trưởng, Giám Đốc, Giám Sát Viên và Nhà Lãnh Đạo Cộng Đồng, và
được quản trị bởi một Ban Giám Đốc tình-nguyện-viên bao gồm bốn Hiệu Trưởng Khu-HọcChánh trường đại học cộng đồng, các vị lãnh đạo cộng đồng và giới thương gia.
KinderCaminata điều hành những chương trình thăm viếng đầu tiên đến các trường đại học tại
nam và bắc California của hàng ngàn học sinh lớp mẫu giáo.
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