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Ban Quản trị Khu Học chánh Đại học RSCCD bổ nhiệm  
bà Arianna P. Barrios vào vị trí quản trị viên còn trống 

(Tin từ Santa Ana)—Tại buổi họp đặc biệt vào ngày 29 tháng Tám, Ban Quản trị Khu Học chánh Đại học Cộng 

đồng Rancho Santiago (Rancho Santiago Community College District) đã bổ nhiệm bà Arianna P. Barrios vào vị trí 

quản trị viên còn trống đại diện cho khu vực ba.  Trong buổi họp mở rộng cho công chúng, ban quản trị đã phỏng 

vấn ba ứng viên cho vị trí không dựa theo đảng phái.  Bà Arianna, một chuyên viên cố vấn tiếp thị và truyền thông 

đại chúng với hơn 20 năm kinh nghiệm với các cơ sở và tổ chức giáo dục, bất vụ lợi và kinh doanh kiếm lợi, đã 

được chọn nhằm làm tiếp cho xong nhiệm kỳ của bà Lisa Woolery, APR, M.A. vừa từ chức hôm 23 tháng Tám để 

dành thêm thời giờ cho con nhỏ.  

 Bà Arianna P. Barrios sống tại thành phố Orange và 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 Unified 

School District khi khu học chánh này sắp xếp lại tổ chức trong thập kỷ 90.  Trước đó bà là giám đốc tiếp thị cho 

công ty Taylor Woodrow Homes.  Trước đó nữa thì bà là giám đốc truyền thông đại chúng cho HomeAid America, 

là tổ chức bất vụ lợi hoạt động trên toàn nước Mỹ làm việc chung với ngành xây dựng để xây và tân trang nơi ở cho 

người không nhà.  Trước đó bà là giám đốc truyền thông đại chúng cho thư viện tổng thống Richard Nixon Library 

tại Yorba Linda.  Bà từng là giáo viên dạy thế tại Orangewood Children’s Home (cơ sở giúp trẻ em bị ngược đãi và 

bỏ rơi) và Orange County Juvenile Detention Center (trại giam trẻ vị thành niên).  

 Ngoài ra, bà Arianna P. Barrios còn là một người làm việc thiện nguyện hết lòng cho cộng đồng.  Bà từng là 

thành viên của tổ chức Legislative Coalition trong tư cách phụ huynh, và thành viên của uỷ ban cố vấn cho học sinh 

có năng khiếu và giỏi (GATE) của khu học chánh Orange Unified School District.  Bà từng là thành viên hội đồng 

quản trị cho tổ chức Community Foundation of Orange trong 5 năm và vừa mãn nhiệm kỳ chủ tịch tổ chức YWCA 

Central Orange County.  Trong cương vị thành viên hội đồng quản trị tổ chức YWCA bà đã đề xướng chương trình 

YWCA’s Beverly’s House cung cấp nhà ở và cơ hội học hành cho các đứa trẻ mồ côi. 

 Bà Arianna P. Barrios cho biết: “Tôi rất lấy làm vinh hạnh được tham gia trong một hội đồng quản trị được 

nhiều người quý trọng này và tôi sẽ góp tay giúp khu học chánh đại học đạt được những mục tiêu giáo dục đề ra.” 

 Bà Arianna P. Barrios đã được tuyên thệ nhậm chức tại buổi họp tối hôm qua. 

Vài nét về Khu Học chánh Đại học Cộng đồng Rancho Santiago 

Khu Học chánh Đại học Cộng đồng Rancho Santiago Community College District (viết tắt là RSCCD) đặt tôn chỉ đáp ứng nhu 

cầu giáo dục của cộng đồng không ngừng thay đổi và cung cấp 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 Đại học RSCCD, 

phục vụ người 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. 


