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XIN VUI LÒNG PHỔ BIẾN GẤP

Ban Quản trị Khu Học chánh Đại học Cộng đồng Rancho Santiago
chấp thuận sửa đổi lại các phân khu học chánh
(Tin từ Santa Ana)— Tại buổi họp thường kỳ vào ngày thứ Hai 21 tháng Năm vừa qua, Ban Quản
trị Khu học chánh Đại học Cộng đồng Rancho Santiago Community College District (viết tắt là
RSCCD) đã bỏ phiếu chấp thuận các ranh giới phân khu học chánh mới. Kèm theo đây là bản đồ
với ranh giới mới.
Ông Phillip E. Yarbrough, chủ tịch Ban Quản trị RSCCD cho biết: “Cộng đồng đã tham
gia đầy đủ và đóng góp ý kiến trong quá trình vạch ra các ranh giới mới cho các phân khu học
chánh. Việc này giúp khu học chánh có thể đại diện trọn vẹn và tiếp tục nỗ lực giáo dục và phục
vụ sinh viên.”
Vào ngày 6 tháng Hai năm 2012, Ban Quản trị RSCCD đã chấp thuận một số thay đổi
trong chính sách chọn thành viên ban quản trị, từ bầu cử toàn ban quản trị như trước đây sang bầu
cử theo từng phân khu học chánh. Việc này làm tăng số phân khu học chánh từ 3 lên 7. Tại buổi
họp ngày 27 tháng Hai năm 2012, Ban Quản trị ký hợp đồng với công ty National Demographics
Corporation để nghiên cứu các dữ kiện về thành phần dân chúng từ bản thống kê dân số (U.S.
Census) năm 2010 và đưa ra các đề nghị cho 7 phân khu học chánh. Vào ngày 26 tháng Ba năm
2012, Hội đồng Quản trị các Đại học Cộng đồng tại California (Board of Governors of the
California Community College) đã chấp thuận một nghị quyết mở đường cho RSCCD thay đổi từ
cách bầu cử toàn ban quản trị sang cách mới.
Việc hình thành ranh giới mới cho các phân khu học chánh dựa theo các tiêu chuẩn sau
đây:








Các cộng đồng được quan tâm tới;
Các ranh giới nhìn thấy được (do thiên nhiên hay con người tạo ra);
Sự chặt chẽ và tiếp giáp của các phân khu;
Sự liên tục chức vụ;
Sự phát triển dân số;
Giữ lại khu vực trung tâm của các phân khu hiện tại; và
Không làm giảm đi các thành phần được bảo vệ, làm suy yếu khả năng chọn ứng
viên hoặc khả năng gây ảnh hưởng kết quả bầu cử của các thành phần này.

Ban Quản trị RSCCD gồm có 7 thành viên với các nhiệm kỳ 4 năm. Sau đây là danh
sách thành viên hiện tại và phân khu đại diện:
 John R. Hanna – Thành viên ban quản trị đại diện phân khu 2
 Lawrence R. "Larry" Labrado – Thành viên ban quản trị đại diện phân khu 4
 R. David Chapel, Ed.D. – Thành viên ban quản trị đại diện phân khu 5
 Brian E. Conley, M.A. – Thành viên ban quản trị đại diện phân khu 5
 Mark McLoughlin – Thành viên ban quản trị đại diện phân khu 5
 Phillip E. Yarbrough – Thành viên ban quản trị đại diện phân khu 6
 Arianna P. Barrios – Thành viên ban quản trị đại diện phân khu 7
Vào tháng Mười Một năm 2012, các thành viên ban quản trị RSCCD thuộc phân khu 1,
3, 5 và 7 sẽ được bầu lại. Tại phân khu 1 và 3 hiện chưa có người giữ chức. Tại phân khu 5 hiện
có 3 người đang giữ chức và tại phân khu 7 hiện có 1 người đang giữ chức. Những thành viên
ban quản trị thuộc phân khu 2, 4 và 6 sẽ không bị bầu lại cho tới năm 2014.
Việc sửa đổi lại các phân khu học chánh giúp khu học chánh làm đúng theo các quy định
của đạo luật của California về quyền bầu cử (California Voting Rights Act), mà đạo luật này là sự
mở rộng từ đạo luật liên bang năm 1965 về quyền bầu cử (Federal Voting Rights Act of 1965).
Muốn biết thêm chi tiết, xin vui lòng gọi khu học chánh Rancho Santiago Community
College District ở số (714) 480-7452 hoặc qua thư điện tử tại lucarelli_anita@rsccd.edu.
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 ra tôn chỉ là sẽ đáp ứng nhu cầu giáo dục của một cộng đồng không ngừng thay đổi và
đem lại các chương trình và dịch vụ giáo dục ưu tú. 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
đại học 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 huấn luyện được soạn riêng
theo yêu cầu của cơ sở kinh doanh hay theo ngành nghề, và các chương trình đào tạo y tá, lính chữa lửa và
nhân viên thi hành công lực.
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