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Ban Quản Trị Khu Đại Học Cộng Đồng Rancho Santiago  
công bố tên các quản trị viên mới  

** Ba vị đang tại chức tuyên thệ nhậm chức ** 
 

(Tin từ Santa Ana)— Vào ngày thứ Hai mùng 6 tháng Mười Hai vừa qua, tại buổi họp thường kỳ của Ban 

Quản Trị Khu Đại Học Cộng Đồng Rancho Santiago (Rancho Santiago Community College District 

Board of Trustees), ban quản trị đã giới thiệu và chấp thuận danh sách quản trị viên cho năm 2011.  Ông 

Brian E. Conley đã được toàn thể mọi người bầu làm chủ tịch ban quản trị.  Ông Phillip E. Yarbrough 

được bầu làm phó chủ tịch và ông Mark McLoughlin được bầu làm thư ký.  Mỗi vị sẽ đảm nhận các 

chức vụ trên trong nhiệm kỳ một năm.   Ba quản trị viên đang tại chức là ông John R. Hanna, ông 

Lawrence R. “Larry” Labrado, và ông Phillip E. Yarbrough tuyên thệ nhậm chức quản trị viên cho 

nhiệm kỳ mới 4 năm.  Trong ban quản trị bảy người này còn có ông tiến sĩ giáo dục R. David Chapel và 

bà Lisa Woolery.  Ngoài ra còn có anh Nathan Selvidge là đại diện sinh viên trong ban quản trị. 

 Tại buổi họp này ông Brian Conley, chủ tịch ban quản trị cho biết: “Tôi lấy làm vinh dự được bầu 

làm chủ tịch và lại một lần nữa, trong cương vị chủ tịch tôi sẵn sàng lãnh đạo ban quản trị trong năm 

2011.  Tôi hãnh diện về ban quản trị, ban điều hành, các giáo sư và nhân viên đã cùng làm việc trong tinh 

thần tập thể để đem đến cho sinh viên những chương trình và dịch vụ hảo hạng.  Tôi sẽ tiếp tục ủng hộ 

những chính sách nhằm hỗ trợ sinh viên hoàn tất chương trình học và chuyển tiếp lên các đại học bốn 

năm.  Tôi nguyện sẽ tiếp tục làm việc không ngưng nghỉ để bảo đảm rằng các trường đại học trực thuộc 

khu đại học sẽ nhận được đầy đủ tài trợ của chính quyền liên bang và tiểu bang để Khu Đại Học Rancho 

Santiago sẽ tiếp tục đem lại những chương trình giáo dục và hướng nghiệp hàng đầu.” 

Được bầu vào ban quản trị vào năm 1988, ông Brian Conley là quản trị viên lâu năm nhất của khu 

đại học.  Kỳ bầu cử vừa qua đánh dấu lần thứ năm ông được bầu làm chủ tịch ban quản trị.  Ông là giáo 

sư đại học cộng đồng, là người sống tại thành phố Santa Ana lâu năm, đã từng tham dự trong các ủy ban 

và hội đồng giáo dục cấp địa phương, cấp vùng và cấp tiểu bang, và là người đã từng được Thống Đốc 

Tiểu Bang chỉ định vào trong hội đồng quản trị hệ thống đại học cộng đồng của tiểu bang California.  

Trong những thập niên làm việc cho khu đại học, ông đã nhận được nhiều bằng khen và bằng tưởng lục, 

bao gồm bằng khen lãnh đạo cấp quốc gia Trustee Leadership Award của hiệp hội các ban quản trị đại 
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học cộng đồng (Association of Community College Trustees), bằng khen Advocate of the Year Award 

của hiệp hội giáo chức các đại học cộng đồng tiểu bang California (Faculty Association of California 

Community Colleges) và các bằng khen cựu sinh viên xuất sắc Outstanding Alumni Awards của cả hai 

ngôi trường ông từng học là trường đại học cộng đồng Sacramento City College (viết tắt là SCC) và 

trường đại học California State University tại Sacramento (viết tắt là CSUS).  Ông tốt nghiệp bằng đại 

học hai năm tại trường SCC, bằng cử nhân tại trường CSUS và bằng cao học tại trường đại học California 

State University tại Fresno.  Ông còn hoàn tất các chương trình hậu đại học tại Phân Khoa Lãnh Đạo 

thuộc trường đại học UCLA (UCLA School of Graduate Management), Phân Khoa Giáo Dục thuộc 

trường đại học Pepperdine (Pepperdine University’s Graduate School in Education) và tại trường Beaux-

arts tại Geneva, Thụy Sĩ. 

Ông Phillip Yarbrough được bầu vào ban quản trị từ năm 1996 và vừa mới được bầu vào chức 

phó chủ tịch của ban quản trị.  Ông làm chủ một cơ sở kinh doanh nhỏ và đã từng dạy các lớp kinh tế học 

qua cương vị giáo sư làm việc theo hợp đồng cho các trường đại học Santa Ana College và Santiago 

Canyon College trước khi ông được bầu vào ban quản trị.  Ông đã từng giữ những chức vụ lãnh đạo trong 

nhiều hội đồng của các tổ chức cộng đồng như phân hội tại Hạt Orange của tổ chức chống say rượu lái xe 

Mothers Against Drunk Driving và hiệp hội American Lung Association.  Ông còn đảm nhận vai trò điều 

hợp viên của tổ chức mang tên The Concord Coalition, là tổ chức bất vụ lợi đấu tranh chống tiêu xài thâm 

thủng và cân bằng ngân sách liên bang.  Ông Phillip Yarbrough tốt nghiệp bằng cử nhân và bằng cao học 

ngành kinh tế học tại trường đại học California State University tại Fullerton (viết tắt là CSUF). 

Ông Mark McLoughlin được bầu vào ban quản trị từ năm 2008 và vừa được bầu vào chức thư ký 

ban quản trị.  Ông đem theo kinh nghiệm hơn 30 năm làm việc cho những công ty thuộc 500 đại công ty 

theo danh sách của tờ Fortune.  Ông cổ vũ mạnh mẽ việc phát triển lực lượng lao động và giáo dục hướng 

nghiệp và ông hiện đang giữ vai trò trong hội đồng điều hành của Phòng Thương Mại thành phố Santa 

Ana (Santa Ana Chamber of Commerce).  Ông từng giữ nhiều chức vụ lãnh đạo trong cộng đồng, gồm 

vai trò đồng trưởng ban chiến dịch vận động tài chính qua dự luật Measure G cho Khu Học Chánh Santa 

Ana (Santa Ana Unified School District).  Ông hiện là chủ tịch ủy ban giám sát công khố phiếu dự luật G 

(Measure G Citizens’ Bond Oversight Committee).  Ông hiện sống tại thành phố Santa Ana, là chủ tịch 

hiệp hội cư dân khu Floral Park (Floral Park Neighborhood Association), hoạt động tích cực trong hội bảo 

tồn lịch sử, và là điều hợp viên chương trình huấn luyện lãnh đạo mang tên Santa Ana Community 

Neighborhood Leadership Training Program.  Ông tốt nghiệp bằng cử nhân ngành kỹ sư sản xuất/công 

nghiệp tại trường đại học Syracuse University và bằng cao học ngành vận trù học và quản lý kinh doanh 

tại trường Rochester Institute of Technology.  Ông có bằng chứng nhận cấp quốc gia là một chuyên viên 

quản lý chuỗi cung ứng (Supply Chain Management Professional). 



 

Ông Lawrence Labrado được chỉ định vào một chức vụ bị bỏ trống trong ban quản trị vào tháng 

Giêng năm 2004 và vào tháng Mười Một năm đó ông chính thức được bầu vào ban quản trị.  Ông vừa 

mãn nhiệm chức vụ chủ tịch ban quản trị của nhiệm kỳ trước.  Ông từng đi dạy và là giám đốc phụ trách 

quan hệ cộng đồng của trường đại học California State University tại Fullerton (CSUF) trước khi về hưu.  

Ông hiện làm chủ một cơ sở kinh doanh nhỏ với kinh nghiệm hơn 20 năm trong ngành quản lý ghi danh.  

Ông hiện sống tại thành phố Orange, đã dành nhiều thập niên phục vụ cộng đồng, đã từng giữ nhiều vai 

trò trong các tổ chức từ thiện địa phương và các tổ chức bất vụ lợi, và đã từng nhận nhiều bằng khen cho 

sự phục vụ và tài lãnh đạo của ông.  Hiện nay, ông đang hoạt động tích cực trong tổ chức American GI 

Forum và là thành viên ban quản trị tổ chức American GI Educational Foundation.  Vào năm 2007 ông 

được trường đại học CSUF công nhận là một trong 50 cựu sinh viên gốc nói tiếng Tây Ban Nha hàng đầu 

của trường.  Ông tốt nghiệp bằng đại học hai năm tại trường đại học Santa Ana College và bằng cử nhân 

ngành chủng tộc học tại trường đại học CSUF.  

Ông John Hanna sống tại thành phố Orange và đã được bầu vào ban quản trị vào năm 1998.  

Ngoài công việc tại khu đại học, ông là thành viên hội đồng quản trị của các tổ chức Orange Community 

Foundation và Lancers Orange Junior Soccer Club.  Gần đây nhất ông được chỉ định vào trong ủy ban 

Blue Ribbon Committee trực thuộc Sở Nước Metropolitan Water District với nhiệm vụ giúp cho khu vực 

này đáp ứng được nhu cầu lâu dài về nước.  Trong quá khứ ông đã từng tham gia trong ủy ban kế hoạch 

và ủy ban nhân sự của chính quyền thành phố Santa Ana, trong hội đồng quản trị cơ quan cung cấp dịch 

vụ chuyên chở của Hạt Orange (Orange County Transportation Service Agency) và trong hội đồng quản 

trị của đoàn múa ba lê St. Joseph Ballet Company.  Ông hiện đang hành nghề luật sư tư và tốt nghiệp 

bằng cử nhân trường đại học CSUF và bằng luật khoa của Phân Khoa Luật thuộc trường đại học Loyola 

University (Loyola University School of Law).   

 

 

 

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 của một ngành nghề, và các chương trình đào tạo y tá, 

lính chữa lữa và nhân viên thi hành công lực.   
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