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GIÁM ĐỐC KHU HỌC CHÁNH TỔ CHỨC DẠ TIỆC 
ĐỆ THẬP CHU NIÊN ĂN MỪNG ‘THẬP NIÊN XUẤT SẮC’ 

 
SỰ VIỆC Dạ Tiệc Đệ Thập Chu Niên (Chancellor’s Ball) do Giám Đốc Khu Học Chánh tổ chức 

đánh dấu một ‘Thập Niên Xuất Sắc’.  Kể từ năm 1998, dạ tiệc đặc biệt cho quan khách 
mạnh thường quân đã gây quĩ hơn $600,000 để tài trợ học bổng cùng các chương trình 
mới mẽ tại hai Trường Đại Học Santa Ana College và Santiago Canyon College.  Từ khi 
được hình thành đến nay, Khu Học Chánh Rancho Santiago Community College District 
(RSCCD) đã vinh danh 41 Đối Tác Giáo Dục (Partners in Education) ghi ơn quá trình 
ủng hộ Khu Học Chánh, Trường Đại Học và Sinh Viên.  Bên cạnh buổi ăn tối và việc 
trao gởi các bằng khen tặng Dạ Tiệc còn có cuộc đấu giá “Mua Sách” trực tiếp kêu gọi 
mạnh thường quân đóng góp “mua” học bổng sách để giúp tài trợ cho sinh viên trang trãi 
chi phí sách vỡ-- là những tốn kém “ẩn” ở học đường. 

 
ĐỊA ĐIỂM Disneyland Hotel  
  1150 Magic Way, Anaheim, CA 92802 
 
THỜI GIỜ Thứ Sáu, Ngày 12 Tháng Mười, 2007 

6:00 p.m. đến 11:00 p.m. tối 
  
THAM DỰ Năm trước, gần 500 bạn hữu và mạnh thường quân của Khu Học Chánh Rancho Santiago 

Community College District cùng với các sinh viên đã tham dự để ăn mừng hiệu quả của 
chương trình giáo dục cao cấp và những ảnh hưởng tốt đẹp trong đời sống sinh viên.   

 
LÝ DO Rất nhiều sinh viên từ những gia đình lợi tức thấp đến khiêm nhường cần sự đóng góp 

rộng lượng của cộng đồng để theo học đại học.  Năm ngoái, Dạ Tiệc của Giám Đốc 
(Chancellor’s Ball) đã gây quĩ hơn $100,000 cho học bổng và $21,000 qua hội Mua Sách  
“Buy the Book Society” để tài trợ cho học bổng mua sách.  

 
GIÁ VÉ Giá vé mua giữ chỗ trước là $200 một người; giá mạnh thường quân ủng hộ từ $2,000 

đến $15,000.  Để biết thêm tin tức, xin gọi (714) 480-7450 hoặc viếng www.rsccd.org.  
 
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. 


