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Nhận Đề Cử Cho Bảng Vàng Danh Dự Đại Học Santa Ana College Năm 2011 
 

(Tin từ Santa Ana)—Tổ Chức Tài Trợ Đại Học Santa Ana (SAC Foundation) đang nhận đề cử cho Bảng Vàng 

Danh Dự năm 2011 (2011 Hall of Fame) nhằm vinh danh thành quả xuất sắc của những sinh viên từng học tại 

trường.  Hạn chót nhận đề cử là 5 giờ chiều ngày thứ Sáu, 25 tháng Hai năm 2011. 

Bảng Vàng Danh Dự SAC Hall of Fame được lập ra vào năm 1955 và từ đó đến nay đã ghi nhận 

những đóng góp xuất sắc trong nhiều lãnh vực khác nhau của hơn 170 sinh viên từng học tại trường. Tổ chức 

SAC Foundation nhận đề cử những người đã có những đóng góp đáng kể trong nghề nghiệp của mình và/hoặc 

cho cộng đồng địa phương hay cộng đồng thế giới.  Người được chọn sẽ được vinh danh tại buổi lễ ghi tên vào 

bảng vàng vào ngày thứ Sáu 20 tháng Năm và sẽ được giới thiệu tại lễ tốt nghiệp của trường vào mùa xuân. 

 Những tiêu chuẩn để được chọn cho vinh dự này gồm có: 

 Tốt nghiệp Đại Học Santa Ana hoặc đã hoàn tất ít nhất 30 tín chỉ tại trường; 

 Cung cấp tài liệu ghi nhận sự xuất chúng và thành quả trong công việc chuyên môn và/hoặc qua 

những nỗ lực cá nhân từ khi rời khỏi Đại Học Santa Ana; và 

 Người được trao giải phải có mặt tại buổi lễ trao giải và buổi lễ tốt nghiệp. 

 

Những người đã được ghi vào bảng vàng năm ngoái gồm có: 

 Tiến sĩ Ruben Barron, là một nhà giáo dục đã về hưu và là người đã cống hiến trọn đời cho sự 

giáo dục dành cho người di dân và cải tiến hệ thống giáo dục của tiểu bang California; 

 Ông Mark Lowry, là giám đốc tổ chức cung cấp thực phẩm cứu trợ Orange County Food Bank; 

 Ông Joel Ohlgren, J.D., là một luật sư đã về hưu và là cựu thành viên phái đoàn của tổ chức 

International Insolvency Institute tại Ủy Hội Giao Thương Quốc Tế của Liên Hiệp Quốc (United 

Nations Commission on International Trade); và 

 Bà Karen Gardner Richards, là một nhà giáo đã về hưu sau 37 năm làm việc cho Khu Học Chánh 

Tustin (Tustin Unified School District). 

 

Để nhận đơn đề cử, xin vui lòng liên lạc văn phòng tổ chức SAC Foundation hoặc ghé vào trang mạng 

www.sac.edu/foundation.  Muốn biết thêm chi tiết, xin gọi số (714) 564-6092. 

 

Đôi điều về Khu Đại Học Cộng Đồng Rancho Santiago 
Tôn chỉ của Khu Đại Học Cộng Đồng Rancho Santiago (Rancho Santiago Community College District, viết tắt là 

RSCCD) là đáp ứng nhu cầu giáo dục của một cộng đồng không ngừng thay đổi và cung cấp các chương trình và dịch vụ 

phản ảnh tính ưu tú trong giáo dục. Trường đại học cộng đồng Santa Ana College và trường đại học cộng đồng Santiago 

Canyon College là các trường đại học công lập trực thuộc Khu Đại Học RSCCD, phục vụ cư dân các thành phố Anaheim 

Hills, phía đông thành phố Garden Grove, Irvine, Orange, Santa Ana, Tustin và Villa Park. Cả hai trường đại học này có 

các chương trình giáo dục để chuyển tiếp lên đại học bốn năm, các chương trình huấn nghệ, các lớp nâng cao kiến thức 

cá nhân hay trình độ chuyên môn, các chương trình huấn luyện được soạn thảo riêng theo nhu cầu của cơ sở kinh doanh 

hay ngành nghề, và các chương trình đào tạo y tá, lính chữa lửa và nhân viên thi hành công lực.  
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