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TRƯỜNG ĐẠI HỌC SANTA ANA COLLEGE GỌI MỜI ĐỀ CỬ NHÂN VẬT ĐỂ 
TUYÊN DƯƠNG TƯỞNG LỤC NĂM 2010 HALL OF FAME AWARDS 

 

 (Santa Ana)—Tổ chức The Santa Ana College (SAC) Foundation hiện đang gọi mời đề cử những vị 

để trao bằng Tưởng Lục 2010 Hall of Fame Awards để vinh danh những cựu sinh viên đã thành đạt 

xuất sắc.  Hạn kỳ cuối để đề cử là Thứ Hai, Ngày 1 Tháng Ba, 2010. 

Kể từ năm 1955, The SAC Hall of Fame đã ghi nhận những sự đóng góp của trên 150 cựu 

sinh viên đã đóng góp trong nhiều lãnh vực của đời sống.  Tổ chức The SAC Foundation hoan nghênh 

sự đề cử về những cựu sinh viên nào đã đóng góp đáng kể cho ngành nghề của mình và/hoặc cho cộng 

đồng địa phương hay quốc tế.  Các vị được tuyển chọn sẽ được vinh danh tại một buổi Lễ thực hiện 

vào Thứ Năm, Ngày 3 Tháng Sáu, và cũng sẽ được tuyên dương tại Lễ Tốt Nghiệp của Trường Đại 

Học vào dịp ra trường mùa xuân.   

Những tiêu chuẩn được đặc ra để vinh danh là: 

 Đã tốt nghiệp từ Trường Đại Học Santa Ana College hoặc đã từng hoàn tất tối thiểu 

là 30 unit lớp học tại Trường SAC; 

 Đã có những thành tích cá nhân đã được ghi nhận sau khi rời khỏi Trường Đại Học 

Santa Ana College; và 

 Các vị được tuyên dương phải có thể tham dự vào buổi Lễ trao tặng bằng Tưởng Lục 

và Lễ Ra Trường. 

 

Các vị đượng Vinh Danh trong năm Trước bao gồm: 

 Craig A. Hunter, Phó Trưởng Ty Cảnh Sát City of Anaheim; 

 A. Daniel Hohneker, Giáo Sư Kinh Tế Học SAC về hưu và nhân sĩ cộng đồng; 

 Bác sĩ Nhi Đồng, Tiến Sĩ Minh Nguyen, M.D., Ph.D., chuyên khoa Thận, cư ngụ tại 

Jacksonville, Fla.; (Bác sĩ, Tiến sĩ Nguyễn sau này được tuyên dương them bằng 

Tưởng Lục Cựu Sinh Viên Xuất Sắc Distinguished Alumni Award bởi tổ chức 

Community College League of California.) 

 Robert David Hall, kịch sĩ chương trình “CSI: Crime Scene Investigation” là một nhà 

hoạt động tíh cực cho quyền lợi của người khiếm tật. 

 

Đơn đề cử có thể nhận được tại văn phòng tổ chức hoặc bằng cách truy cập trang mạng 

www.sac.edu/foundation. Để có thêm tin tức, hãy gọi điện thoại (714) 564-6092. 

 

 

 

http://www.sac.edu/foundation


 

Vài nét về Khu-Học-Chánh Rancho Santiago Community College District 
Tôn-chỉ của Khu-Học-Chánh Rancho Santiago Community College District (RSCCD) là thích-nghi đáp-ứng những 

nhu-cầu giáo-dục trong một cộng-đồng luôn-luôn biến-chuyển, và cung-cấp những chương-trình dịch-vụ thúc-đẩy sự 

thành-công mỹ-mãn trong lãnh-vực giáo-dục.   Hai Trường Đại-Học Santa Ana College và Santiago Canyon College 

là các Trường Đại-Học Cộng-Đồng của Khu-Học-Chánh Rancho Santiago Community College District, phục-vụ cư-

dân của các thành-phố Anaheim Hills, Garden Grove, Irvine, Orange, Santa Ana, Tustin và Villa Park.  Cả hai Trường 

đều cung-ứng nhu-cầu giáo-dục để thuyên-chuyển sinh-viên lên các hệ giáo-dục cao hơn, hoặc để tuyển vào các 

ngành-nghề, thực-hiện các khoá-học nâng-cao trình-độ chuyên-môn, trình-độ cá-nhân, và để đáp-ứng nhu-cầu đào-tạo 

huấn-luyện của các xí-nghiệp và cơ-sở thương-mại, cùng các chương trình đào tạo  y-tá, chuyên viên sở chữa lữa, 

nhân viên ngành hành-pháp. 
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