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Ban quản trị Khu Học chánh Đại học Cộng đồng Rancho Santiago
công bố danh sách quản trị viên mới cho năm 2012
(Tin Santa Ana)— Vào ngày thứ Hai 5 tháng Mười Hai, tại buổi họp thường kỳ của ban quản trị
khu học chánh đại học cộng đồng Rancho Santiago (Rancho Santiago Community College
District Board of Trustees), ban quản trị đã tiến cử và chấp thuận danh sách quản trị viên cho năm
2012. Ông Phillip E. Yarbrough được nhất trí bầu làm chủ tịch ban quản trị. Ông Mark
McLoughlin, CPSM, là phó chủ tịch và bà Arianna P. Barrios là thư ký. Mỗi vị sẽ đảm nhận
nhiệm kỳ một năm. Trong ban quản trị bảy người này còn có các quản trị viên R. David Chapel,
tiến sĩ giáo dục, Brian E. Conley, John R. Hanna, và Lawrence R. “Larry” Labrado. Ngoài ra còn
có anh Andrew Hanson là đại diện sinh viên.
Ông Phillip E. Yarbrough, chủ tịch ban quản trị cho biết: “Tôi rất lấy làm hân hạnh được
bầu làm chủ tịch ban quản trị thêm một lần nữa. Tôi hãnh diện với những nỗ lực của ban quản trị,
ban điều hành, các giáo sư và nhân viên nhằm tiếp tục bảo đảm vẫn có sẵn các lớp học mà sinh
viên cần để chuyển tiếp lên các đại học bốn năm, hoàn tất chương trình học và nâng cao tay nghề
chuyên môn. Điều thử thách lớn nhất cho chúng tôi là duy trì những lớp học này trong lúc chính
quyền tiểu bang quản lý tài khoá thật yếu kém. Dù khu học chánh đại học của chúng ta bị cắt
giảm trợ cấp tài chánh một cách thật tệ hại, chúng tôi vẫn chú tâm giúp sinh viên thành công. Tôi
nguyện sẽ tiếp tục làm việc cật lực để đảm bảo các trường đại học thuộc khu học chánh đại học
vẫn vững mạnh, tiền đóng thuế của người dân được bảo vệ, và sinh viên tiếp tục đạt được các
mục tiêu giáo dục để cộng đồng chúng ta sẽ phát đạt.”
Ông Phillip E. Yarbrough được bầu vào ban quản trị vào năm 1996 và đây là nhiệm kỳ
thứ năm của ông đại diện cho khu vực số 3. Kỳ bầu cử này đánh dấu lần thứ nhì ông được bầu
làm chủ tịch ban quản trị. Ông làm chủ công ty tài trợ địa ốc Nations Financial Mortgage
Corporation và công ty đầu tư và quản lý địa ốc Pacific Estates and Investments. Trước khi được
bầu vào ban quản trị, ông Phillip dạy kinh tế học tại cả hai trường đại học Santa Ana College và
Santiago Canyon College trực thuộc khu đại học cộng đồng. Ông từng là thành viên ban điều
hành tổ chức Mothers Against Drunk Driving và là thành viên ban quản trị chi bộ quận hạt
Orange thuộc Hiệp Hội Phổi Hoa Kỳ (American Lung Association). Ông còn là điều hợp viên tại

quận hạt Orange của tổ chức The Concord Coalition, là một tổ chức bất vụ lợi vận động giảm chi
tiêu thâm thủng và cân bằng ngân sách liên bang. Ông còn dành thời gian để huấn luyện môn
bóng đá và bóng chày và từng là nhà truyền giáo tại nhà thờ St. James Church tại thành phố
Newport Beach. Ông có bằng cao đẳng tại trường đại học Fullerton College, bằng cử nhân ngành
tài chánh tại trường đại học California State University, Fullerton (CSUF), và bằng cao học ngành
kinh tế tại CSUF. Ông Phillip E. Yarbrough là thế hệ thứ ba trong gia đình sống tại quận hạt
Orange. Ông cùng vợ là bà Susan và hai con trai là Elliot và Grant hiện cư ngụ tại Santa Ana.
Ông Mark McLoughlin được bầu vào ban quản trị vào năm 2008 và sẽ là phó chủ tịch.
Ông đem đến cho ban quản trị hơn 30 năm kinh nghiệm làm việc cho những công ty trong danh
sách 500 đại công ty của tạp chí Fortune. Ông cổ vũ mạnh mẽ việc phát triển lực lượng lao động
và giáo dục hướng nghiệp. Ông hiện là thành viên ban quản trị phòng thương mại Santa Ana
(Santa Ana Chamber of Commerce). Ông từng giữ nhiều chức vụ lãnh đạo trong cộng đồng như
đồng trưởng ban chiến dịch vận động thành công cho đạo luật Measure G gây quỹ cho khu học
chánh Santa Ana (Santa Ana Unified School District, viết tắt là SAUSD). Ông là thành viên ban
quản trị tổ chức High School, Inc., là sự hợp tác giữa khu học chánh SAUSD và phòng thương
mại Santa Ana với mục đích phát triển lực lượng lao động tương lai cho thành phố Santa Ana qua
các chương trình dạy về kinh doanh tại trường trung học Valley High School. Ông hiện là chủ
tịch uỷ ban công dân giám sát công khố phiếu do đạo luật Measure G ban hành (Measure G
Citizens’ Bond Oversight Committee). Ông hiện cư ngụ tại Santa Ana, là chủ tịch hội cư dân khu
Floral Park (Floral Park Neighborhood Association), và tích cực bảo tồn lịch sử. Ông có bằng cử
nhân ngành kỹ sư sản xuất/công nghiệp tại trường đại học Syracuse University và hai bằng cao
học ngành vận trù học và quản lý kinh doanh tại trường Rochester Institute of Technology. Ông
có chứng chỉ cấp quốc gia là chuyên viên quản lý chuỗi cung ứng (Supply Chain Management
Professional).
Bà Arianna P. Barrios được bổ nhiệm vào ban quản trị vào năm 2011 nhằm thế vị trí đại
diện cho khu vực số 3 còn bỏ trống. Bà là cư dân thành phố Orange và là một chuyên viên cố vấn
tiếp thị và truyền thông đại chúng với hơn 20 năm kinh nghiệm với các tổ chức giáo dục, bất vụ
lời, và kinh doanh kiếm lời. Bà làm chủ công ty Barrios & Associates. Bà từng là chuyên viên
cố vấn về truyền thông đại chúng cho một số khu học chánh, như khu học chánh Compton
(Compton Unified School District) trong thời điểm khu học chánh này sắp xếp lại cơ cấu tổ chức
vào thập kỷ 1990. Trước đó, bà là giám đốc tiếp thị cho công Taylor Woodrow Homes, giám đốc
truyền thông đại chúng cho công ty HomeAid America, và giám đốc truyền thông đại chúng cho
thư viện tổng thống Nixon (Richard Nixon Library and Birthplace) tại thành phố Yorba Linda.

Bà từng làm giáo viên dạy thế tại Orangewood Children’s Home (cơ sở giúp trẻ em bị ngược đãi
và bỏ rơi) và tại trại giam trẻ vị thành niên Orange County Juvenile Detention Center. Là người
hết lòng làm việc thiện nguyện cho cộng đồng, bà từng là thành viên trong tư cách phụ huynh của
tổ chức Legislative Coalition cũng như trong uỷ ban cố vấn cho học sinh có năng khiếu và giỏi
(Gifted and Talented Education, viết tắt là GATE) thuộc khu học chánh Orange (Orange Unified
School District). Bà cũng đã từng là thành viên hội đồng quản trị tổ chức Community Foundation
of Orange trong 5 năm và vừa mãn nhiệm kỳ chủ tịch tổ chức YWCA Central Orange County.
Vài nét về Khu Học chánh Đại học Cộng đồng Rancho Santiago
Khu Học chánh Đại học Cộng đồng Rancho Santiago (Rancho Santiago Community College
District, viết tắt là RSCCD) đặt tôn chỉ là đáp ứng nhu cầu giáo dục của cộng đồng không ngừng
thay đổi và cung cấp các chương trình và dịch vụ giáo dục ưu tú. Các trường Santa Ana College
và Santiago Canyon College là các trường đại học cộng đồng công lập trực thuộc Khu Học
chánh RSCCD, phục vụ cư dân các thành phố Anaheim Hills, phía đông Garden Grove, Irvine,
Orange, Santa Ana, Tustin và Villa Park. Cả hai trường có các chương trình giáo dục 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 được soạn 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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