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NUTRITION SERVICES- TỔ CHỨC ĂN MỪNG CHO NHÂN VIÊN NGHỈ HƯU  

 Chào mừng đến với phiên bản lần thứ hai của bản tin Dịch vụ Dinh dưỡng SAUSD. 

Ấn bản  này dành riêng cho một nhóm người không thể tin được là những người đã 

quyết bỏ áo làm bếp để nghỉ hưu sau những thời gian trung thành phục vụ các gia 

đình Học Khu Thống Nhất Santa Ana ( SAUSD). Chúng tôi rất vui vì quý vị đã cùng chúng 

tôi kỷ niệm những công việc tuyệt vời của họ! 

  18 thành viên này đã được cống hiến để phục vụ SAUSD tổng cộng 457 năm! Hãy 

cùng chúng tôi tuyên dương và ghi nhận những công lao quý báu của họ. 

 



 

JoAnn nói về sự khích lệ mà cô nhận được từ người sếp đầu tiên của mình từ Học Khu, cô nhớ lại: “Tôi có một 

người sếp tuyệt vời. Anh ấy đã thúc đẩy tôi phát triển, giúp tôi có được vị trí kỹ thuật viên theo hợp đồng cơ sở vật chất 

của mình ”. JoAnn làm việc trong Phòng Dịch vụ Tòa nhà, Phòng Công nghệ Giáo dục, và cuối cùng trở thành Thư ký 

Hành chính của Sở Xây dựng. JoAnn tham gia Dịch vụ Dinh dưỡng vào năm 2013 và yêu thích công việc đó từng 

phút: “Tôi thực sự thích làm việc với nhóm trong Dịch vụ Dinh dưỡng. Mọi người đều rất tốt ”. 

Chúng tôi yêu cầu JoAnn chia sẻ một số kỷ niệm yêu thích của cô ấy về SAUSD: “Tôi thích khi chúng tôi thực 

hiện các hoạt động nhóm giống như chúng tôi đã thực hiện nhóm chạy và săn người nhặt rác ở Godinez. Loại hoạt 

động đó rất thú vị như một bộ phận. Nó đã đưa các bộ phận lại với nhau. Mọi người đều thích làm điều đó. " Bản chất 

tốt và trái tim nhân hậu của JoAnn luôn tỏa sáng trong các buổi họp mặt của nhóm, chẳng hạn như các buổi dã 

ngoại của Dịch vụ Dinh dưỡng hàng năm. “Được ở với toàn bộ bộ phận và gia đình của họ thật tuyệt. quý vị nghe về 

gia đình của mọi người nhưng hiếm khi được gặp họ. Hóa trang cho Halloween - cuộc thi hóa trang. Tôi nghĩ cả đội 

cũng rất thích. Có những bữa trưa ngày lễ mà tất cả chúng tôi quây quần trong bếp cũng thật tuyệt ”. Mặc dù rất hào 

hứng với những cuộc phiêu lưu đang chờ đợi cô khi nghỉ hưu, JoAnn rời SAUSD với một trái tim nặng nề: “Tôi sẽ nhớ rất 

nhiều người. Tôi đã có một số ông chủ tuyệt vời trong những năm qua ”. Mặc dù cô ấy có thể hơi lo lắng về những gì sẽ 

xảy ra tiếp theo, nhưng JoAnn có vẻ hào hứng khi nói về kế hoạch của mình cho tương lai, nói: “Sau 28 năm, đó sẽ là 

một sự điều chỉnh. Tôi sẽ đi đến tất cả các Công viên Quốc gia trong suốt mùa đông. Cha của chúng tôi đã từng đưa 

chúng tôi đi khi chúng tôi còn nhỏ. Lên kế hoạch đi du lịch nhiều nơi. Càng gần đến ngày nghỉ hưu, tôi càng cảm thấy 

thoải mái hơn về điều đó ”. 

Nói lời chia tay luôn là điều buồn vui lẫn lộn, đặc biệt là khi bạn chia tay những người tuyệt vời, nhưng đó là với 

hy vọng rằng khi nghỉ hưu, đồng nghiệp lâu năm của quý vị có thể trải nghiệm và tận hưởng mọi thứ mà họ từng mơ 

ước. JoAnn Kendall là một cá nhân đặc biệt, và chúng tôi sẽ nhớ cô ấy nhiều như chúng tôi hy vọng cô ấy sẽ tận 

hưởng nhiều năm dài nghỉ hưu của mình. JoAnn nói, “Những tình bạn mà tôi đã tạo ra - có một số người đã rời khỏi 

Học khu mà tôi vẫn còn liên lạc. Tình bạn vẫn bền chặt. Chúng ta sẽ là bạn của nhau suốt đời ”. Và đó chính xác là 

cách chúng ta sẽ coi JoAnn: một người bạn suốt đời.        

 

JoAnn Kendall - 28 năm phục vụ 

 

  

 Khi bất kỳ ai nghĩ đến Dịch Vụ Dinh Dưỡng, người đầu tiên họ có 

thể sẽ nghĩ đến là JoAnn Kendall, thư ký hành chính tốt lành trong tám 

năm qua . JoAnn là nền tảng chính của đội. JoAnn bắt đầu sự nghiệp của 

mình ở SAUSD 28 năm trước với tư cách là Thư ký mua thực phẩm. JoAnn 

nhớ lại công việc khó khăn như thế nào: “Đó là công việc khó khăn nhất 

mà tôi có trong Cơ sở vật chất. Chúng tôi đã làm rất nhiều công việc hồi 

đó ”. Vì công nghệ kỹ thuật cơ sở vật chất, JoAnn thậm chí đã hoàn thành 

thủ tục giấy tờ cho Nhà bếp Trung tâm mới cách đây khoảng hai mươi 

năm, cô không biết rằng đây là nơi cô sẽ kết thúc sự nghiệp của mình.  
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Rita Mojica - 24 năm phục vụ 

 

Rita bắt đầu làm việc cho SAUSD Năm 1997. Cô ấy bắt đầu 

với tư cách là Người thay thế Dịch vụ Thực phẩm. Sau đó, 

cô ấy làm nhân viên cố định 2,5 giờ. Cô ấy đã làm việc 

theo cách của mình, bao gồm việc điền vào như một 

người thay thế cho vị trí Giám sát Tiểu học của Dịch vụ 

Thực phẩm SAUSD khi cần thiết. Cô đã làm việc tại trường 

trung học Saddleback được 21 năm. 

   Kỉ niệm yêu thích nhất của Rita trong suốt thời gian 

làm việc với SAUSD là thấy các sinh viên đi bằng đường 

cao tốc vào giờ ăn trưa để lấy bữa ăn. Khi được hỏi cô ấy 

sẽ nhớ điều gì khi làm việc cho SAUSD, câu trả lời của cô 

ấy là, "Chuẩn bị thức ăn cho học sinh ." Rita đề cập rằng 

cô ấy sẽ mang theo những kỷ niệm và tình bạn mà cô ấy 

đã có trong suốt chặng đường làm việc cho Dịch vụ Dinh 

dưỡng SAUSD cùng với cô ấy. 

   Rita sẽ bị bỏ lỡ, và chúng tôi hy vọng rằng cô ấy sẽ 

có một kỳ nghỉ hưu vui vẻ, thư giãn. Cô ấy là một cầu thủ 

tuyệt vời, làm việc chăm chỉ và là một đầu bếp tuyệt vời. 

Chúng tôi biết cô ấy sẽ rất vui khi tận hưởng cuộc sống vui 

vẻ của mình. 

 

 

 



 

 Lần đầu tiên lấy khăn bằng lưới che đi mái tóc xù của mình, tôi bắt đầu làm tại Trường Trung học cấp Sierra 

và nhanh chóng được giữ lại và thăng chức lên Nhân viên Dịch vụ Thực phẩm Cấp cao. Tôi đoán việc nấu ăn 

của tôi đã thành công vì trường Lathrop đã dành tôi về trường của họ sau một năm và tôi tiếp tục làm tại đây 

trong hơn ba thập kỷ, tôi đã gọi ngôi trường này là ngôi nhà thứ hai của mình. Tôi tự hào nói rằng tôi sẽ nghỉ hưu 

với tư cách là một người Spartan, người đã đạt được vai trò Giám sát Dịch vụ Thực phẩm trong khi nuôi dạy tổng 

cộng sáu đứa trẻ và đạt được GED - Học anh văn trong trương trình PBS thực sự đã được đền đáp. 

 

 Rất nhiều thứ đã thay đổi kể từ thập kỷ của Los Bukis. Reagan là Chủ tịch, trong khi Tiến sĩ Rudy Castruita là 

Giám đốc Học khu. Vé xem phim khoảng 4 đô la, nhưng tôi chưa bao giờ đi vì tôi thích một đêm ở nhà cùng con 

xem Sabado Gigante. Hồi đó, tất cả xoay quanh việc khiêu vũ El Bailongo - một cơn sốt khiêu vũ hấp dẫn - vào tối 

thứ Bảy trong khi Don Francisco, người dẫn chương trình, khuyến khích khách tiếp tục khiêu vũ trong khi tôi khiêu 

vũ ở nhà với các con. Các bộ phim không thể cạnh tranh với mức độ thú vị đó! 

 

 Về hưu hơn ba thập kỷ sau là buồn vui lẫn lộn. Nhưng tôi mang theo những khoảnh khắc chân thành phản 

ánh lý do tại sao tôi rất tận tâm với công việc của mình. Ở đây trong học khu, chúng tôi muốn nói, “Tôi là SAUSD” 

để phản ánh cách tiếp cận hướng tới cộng đồng của chúng tôi nhằm yêu thương con cái của chúng tôi. Với tinh 

thần đó, tôi là SAUSD vì những đứa trẻ như Miguel, một đứa trẻ lanh lợi mà tôi đã ủng hộ vài năm trước. Miguel đói 

bụng nhưng đến căng tin muộn. Chúng tôi đã ngừng phục vụ bữa trưa, nhưng sau nhiều năm làm việc, tôi đã 

phát triển giác quan thứ sáu về những đứa trẻ thực sự đói. Tôi tiến đến văn phòng của hiệu phó để yêu cầu chấp 

thuận cho tôi phục vụ Miguel một bữa ăn ngoài giờ kết thúc chính thức của hàng ăn trưa. AP chấp thuận, tôi 

chuẩn bị bữa ăn, sử dụng giác quan thứ sáu của mình để tìm Miguel giữa hàng trăm đứa trẻ bên ngoài và đứa 

trẻ BAM - đứa trẻ được cho ăn, đứa trẻ vui vẻ và sẵn sàng học hỏi. 

 

 Tôi sẽ nhớ những đứa trẻ như Miguel khi tôi nghỉ hưu. Họ đã giữ tôi đi suốt 32 năm. Đó là 5.760 ngày học. 

Hai bữa ăn một ngày cho hàng trăm trẻ em mỗi ngày tương đương với khoảng 6 triệu bữa ăn ấm áp trong suốt 

nhiệm kỳ của tôi với tư cách là nhân viên SAUSD. Tôi đã sẵn sàng mặc dù. Tất cả các con tôi đều đã lớn và tôi đã 

nấu đủ bữa. Đã đến lúc tôi tận hưởng Los Bukis, vứt bỏ khăn lưới bọc tóc và nuôi lại mái tóc xù của mình trong khi 

nấu ăn để thay đổi. Tuy nhiên, trong trái tim tôi, tôi sẽ luôn là người của SAUSD.  

 

  

Adelina Lara - 32 năm phục vụ 

  

 Los Bukis là một ban nhạc Mexico nổi tiếng mà tôi thường 

nghe vào những năm 80 trong khi nấu bữa trưa cho gia đình đang 

trưởng thành của mình. Các thành viên ban nhạc đã làm rung 

chuyển mái tóc xù là tinh túy của thập kỷ đó, đến nỗi tôi có mái 

tóc xù của riêng mình ngoại trừ mái tóc của tôi là do năng khiếu 

uốn xoăn. Hồi đó, tôi có bốn đứa con để nuôi trong khi tôi học 

tiếng Anh khi xem PBS giữa lúc nấu ăn. 

   Một ngày nọ, khi đang đưa các con tôi đến trường Tiểu học 

Diamond, tôi thấy một quảng cáo thu hút sự chú ý của tôi ngay lập 

tức. SAUSD đã thuê người đăng ký cho chương trình phục vụ bữa 

trưa cho các em. Tôi luôn là một người đi trước, di cư từ San Luis 

Potosí, México để đạt được giấc mơ Mỹ và một tương lai tốt đẹp 

hơn cho gia đình tôi. Vì vậy, với kỹ năng nấu ăn Mexico cùng với 

tiếng Anh PBS của mình, tôi đã nộp đơn vào năm 1989 và được 

thuê để giúp cung cấp những bữa ăn ấm áp cho trẻ em Santa 

Ana.  

PHÁT HÀNH KỲ 2 | Tháng 5 năm 2021 



PHÁT HÀNH KỲ 2 | Tháng 5 năm 2021 

 

Jenny Huyen - 14 năm phục vụ 

  

 

 “Mỗi ngày khi đi làm, tôi không thể nghĩ gì khác ngoài 

những bữa ăn đặc biệt này dành cho học sinh - họ cho tôi một 

mục đích và một cuộc sống ý nghĩa.” Đó là những gì Jenny Huyền 

chia sẻ khi được hỏi rằng cô yêu thích điều gì nhất khi làm việc cho 

trung  tâm Dịch Vụ Dinh Dưỡng tại SAUSD. 

 Jenny bắt đầu sự nghiệp thay thế cho Dịch vụ Dinh dưỡng 

vào năm 2007. Năm 2008, cô thăng tiến để trở thành trợ lý dinh 

dưỡng cố định 3,5 giờ tại phòng ăn trưa của Trường Trung học 

Century. Sau gần 5 năm làm việc tại đây, cô chuyển đến Central 

Kitchen với tư cách là một nhân viên 6,5 giờ và đã làm việc ở đó 

kể từ đó. Khi nhóm ăn kiêng đặc biệt được thành lập, Jenny nhanh 

chóng tìm được chỗ đứng của mình và không chỉ trở thành một 

thành viên có giá trị trong nhóm của chúng tôi mà còn bắt đầu 

tiếp quản những lĩnh vực thậm chí không có trong công việc hàng 

ngày của cô. Làm việc trong lĩnh vực ăn kiêng đặc biệt đòi hỏi rất 

nhiều kiên nhẫn, căng thẳng và kỹ năng. Những áp lực này chưa 

bao giờ ngăn cản cô nỗ lực hết mình cho những học sinh có chế 

độ ăn kiêng đặc biệt. Jenny chia sẻ rằng: “Khi tôi chuẩn bị bữa ăn 

cho những học sinh này, tôi luôn nghĩ chúng như con của mình. 

Tôi muốn các em có những bữa ăn ngon nhất để các em có thể 

tập trung cho việc học ở trường ”. 

 Chúng tôi luôn có thể dựa vào Jenny khi mọi thứ trở nên 

điên cuồng. Cô ấy là một phụ nữ đa năng, luôn ở bên để giúp đỡ. 

Cô ấy đã làm điều đó một cách không ồn ào để đảm bảo mọi thứ 

diễn ra suôn sẻ và không có ai bị trễ nãi  nhiệm vụ của họ. “Tôi 

thích làm việc theo nhóm, tôi muốn xây dựng mối quan hệ tốt đẹp 

với đồng nghiệp - những người này là gia đình của tôi tại nơi làm 

việc, tôi cần chăm sóc họ,” Jenny nói với nụ cười tươi và tự hào. 

 Jenny đã lên kế hoạch nghỉ hưu vào cuối năm học này. 

Nếu trường hợp này xảy ra, cô sẽ rất nhớ toàn đội và những người 

đã có niềm vui được làm việc cùng cô  suốt những năm qua.  
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Scott Perkins - 24 năm phục vụ 

 Scott Perkins sẽ nghỉ hưu vào năm nay sau 24 năm với 

SAUSD. Anh bắt đầu sự nghiệp của mình vào ngày 21 tháng 4 năm 

1997. Để đặt điều đó vào bối cảnh, đây là một số sự kiện về năm 

1997: 

• Titanic đã được phát hành 

• Cuốn sách Harry Potter đầu tiên được xuất bản 

• Bill Clinton là Tổng thống 

• Mức lương tối thiểu là $ 5,15 

• Giá cho một vé xem phim là $ 4,59 

 

 Scott đã từng làm việc cho Dịch vụ Dinh dưỡng tại Nhà bếp 

Trung tâm với tư cách là Thợ làm bánh của chúng tôi. Ai còn nhớ 

đã mua hoặc ăn một trong những chiếc bánh quy / bánh nướng 

xốp ngon tuyệt đó không ?! Với tư cách là Thợ làm bánh chính của 

chúng tôi, anh ấy sẽ nướng bánh mì, bánh cuốn, bánh ngọt và các 

món tráng miệng cho tất cả nhân viên và học sinh của chúng tôi. 

Vào thời điểm đó, khoảng 10.000 khẩu phần bánh quy được sản xuất 

hàng ngày! Năm 2013, sau 16 năm làm nghề làm bánh, Scott đã 

được thăng chức lên ngườu nấu ăn. Anh ấy đã hỗ trợ chuẩn bị và 

phục vụ các loại thực phẩm khác cho các sự kiện đặc biệt kể từ đó. 

 

 

 Scott là một thành viên thực sự tốt bụng, ôn hòa, vui tính và chăm chỉ của đội này. Scott chia sẻ suy nghĩ 

của mình về điều anh ấy sẽ nhớ nhất khi làm việc tại Trung Tâm Nhà Bếp: “Tôi sẽ nhớ mọi người. Qua nhiều năm, tôi 

đã học được cách kiên nhẫn hơn với mọi người. Hiện tại, các trưởng nhóm sản xuất, giám sát và đồng nghiệp của 

chúng tôi là những người làm việc tốt nhất mà tôi đã làm việc trong suốt nhiều năm qua. Mọi thứ thật sạch sẽ và 

có tổ chức ”. 

 Trong thời gian không đi làm, Scott thích nghe nhạc Rock N Roll từ những năm 60 và 70. Bài hát yêu thích 

của anh ấy là "Get Back" của The Beatles. Vào những ngày nghỉ, anh ấy thích làm việc xung quanh nhà và anh 

ấy thích ăn Cheeseburger với Bacon. 

 Anh ấy thực sự mong được nghỉ hưu và có kế hoạch đi du lịch vòng quanh thế giới. 

 Chúng tôi chúc bạn có một kỳ nghỉ hưu vui vẻ và tuyệt vời Scott! sẽ có nhiều người nhớ ban…. Bạn đã làm 

rất nhiều cho nhóm chúng tôi. Cảm ơn bạn! Cảm ơn bạn! 
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Martha Guillen - 27 năm phục vụ 

 Martha đã làm việc cho SAUSD từ năm 

1996. Lần đầu tiên cô được thuê để làm việc tại 

trường Mầm Non, sau đó là phụ xe buýt, và cuối 

cùng là đầu bếp. 

  Martha luôn sẵn sàng cho các công việc trong 

ngày và tiếp cận mọi thứ với nụ cười thật tươi. Cô 

ấy có một trái tim rộng lớn và luôn sẵn lòng giúp 

đỡ đồng nghiệp của mình. Các nhân viên sẽ nhớ 

những chiếc bánh donuts mà cô ấy sẽ mang đến 

nơi làm việc. Cô ấy tiếp tục những cuộc trò 

chuyện thực chất và đồng nghiệp của cô ấy 

đánh giá cao điều đó. Một số kỷ niệm yêu thích 

của cô ấy từ SAUSD bao gồm làm việc với các trẻ 

em và đồng nghiệp của cô ấy. Khi được hỏi cô ấy 

sẽ nhớ gì sau thời gian làm việc với SAUSD, Mar-

tha trả lời: “Những kỷ niệm đẹp”.       

 

Otilia Gutierrez - 22 năm phục vụ 

 Otilia bắt đầu với SAUSD vào năm 1998. Cô bắt 

đầu làm giám sát sinh hoạt tại Trường Tiểu học Roose-

velt. Oti thích được ngăn nắp và giữ cho nhà bếp sạch 

sẽ ở trường Trung học Century. Cô ấy là một người tốt 

bụng và chu đáo. Đồng nghiệp của cô ấy sẽ nhớ những 

nụ cười của cô đã làm bừng sáng cả căn phòng. Cô 

ấy là một đầu bếp tuyệt vời, và  được biết đến với món 

salsa tuyệt vời. Một trong những điều cô ấy cũng thích 

làm là cập nhật các sự kiện hiện tại. Oti có thể giúp bạn 

điền vào bất cứ điều gì đang diễn ra trên thế giới. 

    Cô rất thẳng thắn và không sợ hãi về những gì 

cuộc sống sẽ mang lại cho cô ấy trong chương tiếp 

theo này. Otilia được hỏi, "Bạn sẽ nhớ những điều gì, và 

bạn sẽ lấy gì từ SAUSD?" Cô ấy trả lời, “Tôi sẽ nhớ gia đình 

công việc của mình. Tôi sẽ mang theo sự thương yêu và 

tình bạn. mà tôi đã có được trong những năm tháng 

qua.”  



Demetrio Barrera - 20 năm phục vụ 

 Gần đây chúng tôi đã trò chuyện với một người duy nhất không hai đó là Demetrio Barrera. 

  Demetrio bắt đầu sự nghiệp của mình với SAUSD vào năm 2001 tại Trường Tiểu học Lincoln, nơi anh làm việc bán 

thời gian trong việc xử lý thực phẩm. Không lâu sau, anh chuyển đến nhà bếp Trung tâm, nơi anh đã ở từ đó đến nay. 

Trong nhiệm kỳ của mình, Demetrio đã nổi tiếng là một thành viên thực sự tốt bụng, chăm chỉ của đội. Các đồng nghiệp 

của anh ấy đã tôn trọng kiến thức của anh ấy và có một sự đánh giá sâu sắc đối với công việc của anh ấy. Anh ấy đã 

được công nhận trong suốt nhiều năm học về sự chuyên cần hoàn hảo. Demetrio đáng tin cậy, hữu ích, nhiệt tình và 

được đồng nghiệp ngưỡng mộ vì đã dành thời gian để dạy người khác những gì anh ấy biết và anh ấy biết RẤT NHIỀU. 

  Trong những năm qua, Demetrio đã học được rất nhiều điều về sản xuất lương thực và các hoạt động sản xuất số 

lượng lớn. Ông đã phát triển sự hiểu biết sâu sắc về các cài đặt và quy trình chính xác để phân chia và đóng gói một 

lượng thực phẩm nghiêm ngặt. Khi đồng nghiệp và người giám sát muốn biết chính xác sản lượng và khẩu phần, họ luôn 

hỏi Demetrio trước. Ông đã trở thành chuyên gia điều hành thiết bị đóng gói của Central Kitchen. 

  Demetrio chia sẻ suy nghĩ của mình khi làm việc tại Central Kitchen, “Điều tuyệt vời nhất của Dịch vụ Dinh dưỡng 

là con người. Tôi cảm thấy mình là một thành viên có giá trị trong nhóm. Mỗi người đều quan trọng như nhau đối với các 

chức năng chung được thực hiện ở đây. Không ai là không đáng kể hoặc nhỏ trong quá trình này. Chúng ta đều cần 

đến nhau. Có cảm giác tất cả chúng ta là một gia đình hạnh phúc lớn, và điều đó tạo nên sự khác biệt lớn khi thức dậy 

đi làm vào buổi sáng. " 

  Khi không chia sẻ sự khôn ngoan và đạo đức làm việc của mình tại Central Kitchen, Demetrio thích âm nhạc 

ranchera, Laberinto là nhóm nhạc yêu thích của anh ấy. Anh ấy thưởng thức cà phê và bánh rán vào cuối tuần và có 

một vị trí đặc biệt trong trái tim anh ấy đối với tôm tẩm bột. Demetrio đã nói rằng tháng 12 là tháng yêu thích của anh ấy 

vì ánh sáng và đồ trang trí đẹp mắt và thứ Hai là ngày tuyệt vời nhất trong tuần của ông. 

  “Thời gian của tôi ở đây tại Dịch vụ Dinh dưỡng đã gần kết thúc. Đây không phải là một lời tạm biệt… chỉ là 

‘hasta luego’, ”Demetrio nói. Demetrio nói: “Tôi rời Bộ phận Dịch vụ Dinh dưỡng rất hài lòng vì những gì tôi làm hàng 

ngày là một phần của câu đố lớn được ghép lại với nhau mỗi ngày“ hoàn thành bữa ăn để phục vụ học sinh ”. "Tôi sẽ 

nhớ mọi người và thói quen hàng ngày của tôi." Demetrio phản ánh. 

  Chúng tôi sẽ mãi nhớ Demetrio vì những đóng góp đáng tuyệt vời mà anh ấy đã thực hiện cho SAUSD, Dịch vụ 

Dinh dưỡng. 
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Delia Mojica - 21 năm phục vụ 

 Delia Mojica bắt đầu sự nghiệp của mình với công việc 

thay thế Dịch vụ Dinh dưỡng vào năm 1999. Ngay sau đó, cô 

được cung cấp một vị trí 3,5 giờ tại Trường Trung học Santa Ana. 

Cô ấy nói rằng cô ấy rất thích cơ hội đó và rất thích phục vụ học 

sinh nhiều hơn nữa. Cô cảm thấy như thể cô đang chăm sóc gia 

đình của mình bằng cách cho ăn và tương tác với học sinh hàng 

ngày. Cô cảm thấy có một cảm giác tự hào và vui vẻ mỗi ngày. 

Cơ hội làm thêm giờ và giúp đỡ gia đình đã thúc đẩy Delia nhận 

công việc toàn thời gian tại Central Kitchen. 

  Ban đầu, Delia sợ hãi mọi thứ diễn ra trong nhà bếp. Máy 

móc, con người và tất cả thực phẩm này đã biến mất mỗi ngày. 

Delia cho rằng hiện tại Central Kitchen sản xuất nhiều thức ăn hơn 

so với thời điểm cô mới bắt đầu ở đây. Cô nhớ đã xúc ngũ cốc, và 

bây giờ ngũ cốc được đựng trong những hộp đựng đầy màu sắc. 

Cô đã nhìn thấy nhiều khuôn mặt và phát triển tình bạn với đồng 

nghiệp của mình. Rất nhiều thời điểm tốt đẹp đã được chia sẻ, và 

những thời gian thử thách đã củng cố tình bạn đó. 

 Delia khuyến nghị với bất kỳ người mới tuyển dụng nào ở 

Central Kitchen rằng họ: “Hãy chú ý đến những gì người giám sát 

đang nói.  

Đặt câu hỏi, làm theo chỉ dẫn, chú ý hơn và luôn cố gắng hết sức. Đối xử tốt với đồng nghiệp và ủng hộ những 

nhân viên mới vì tôi nhớ mình là người mới và phải học hỏi rất nhiều. ” 

  Delia được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú vào năm 2013. Cô ấy làm việc mỗi ngày có thể cho đến 

ngày phẫu thuật. Trở lại làm việc không hề dễ dàng, nhưng cô ấy đánh giá cao khả năng quay trở lại làm việc 

của mình đối với đồng nghiệp và người giám sát vào thời điểm đó. Cô ấy nói rằng cô ấy sẽ luôn biết ơn sự hỗ trợ, 

và đó là một trong những kỷ niệm vẫn còn lay động cô ấy cho đến ngày nay. “Tôi muốn trở lại làm việc, nhưng 

tôi lo lắng không biết mình có còn làm được việc không. Tôi đã trở lại làm việc và bây giờ tôi chuẩn bị nghỉ hưu. 

Tôi không biết mình có bao giờ được xem thấy ngày hôm nay nữa không ”, cô phản ánh. 

  Delia bày tỏ: “Quyết định lớn tiếp theo của tôi là tôi chuyển đến Oklahoma. Tôi muốn gần gia đình hơn. 

Con trai tôi và gia đình sống ở Oklahoma. Tôi mong muốn được dành thời gian với các cháu của mình, luôn 

năng động và đi du lịch để thăm  các ngưới thân trong gia đình. Tôi muốn năng động, di chuyển và già đi một 

cách duyên dáng ”. 

 



 

 Thao Nguyen -  24 năm phục vụ 

Thảo bắt đầu làm việc với SAUSD vào tháng 9 năm 1996 với tư cách là Nhân viên làm trong phòng ăn trưa. Khi được 

hỏi về những kỷ niệm yêu thích của mình khi làm việc với Học Khu, Thảo trả lời: “Tôi sẽ nhớ một số đồng nghiệp yêu 

thích của tôi, nói đùa, nấu ăn, vui vẻ và học một số từ trong tiếng Tây Ban Nha.” 

  Cô cũng nói rằng cô ấy sẽ nhớ, "Những gì tôi đã và đang làm, một thói quen làm việc hàng ngày." 

  Thảo cho biết: “Tôi nghĩ làm nhân viên trong phòng ăn là một công việc tốt để tôi có thể tiếp xúc với trẻ em, giáo 

viên, các nhân viên khác của trường và nhiều hơn nữa… Đó là lý do tôi đã gắn bó với học khu hơn 20 năm !!!” 

 

Tin nhắn cho Thảo::  

 "Cô Thảo ơi: Tôi có thể nói gì về cô đây, cô là người quan tâm nhất mà tôi đã từng gặp. Làm việc với cô ấy tại trường Lorin Griset giống như làm 

việc với gia đình. 

 Thảo rất hữu ích và thực sự biết mình đang làm gì lol. Bất cứ khi nào tôi cần trợ giúp để nhập số dặm của mình, cô ấy đều làm còn tốt hơn như vậy 

nữa. 

 Thảo có một trái tim rất lớn đối với các trẻ em của chúng tôi. Cứ mỗi lần nào mà gặp tôi, cô ấy luôn lúc nào cũng nói  ‘cậu bé mũm mĩm’ của tôi 

lol. 

 Bất cứ ai từng gặp cô Thảo đều yêu thích tính cách và sự thoải mái của cô ấy khiến mọi người cảm thấy thoải mái. Tôi sẽ nhớ người bạn này. 

Những lời chúc tốt đẹp nhất luôn .... ” 

 - Emma Martinez, Biệt thự 

 “Thảo, nói gì được đây. Tôi đã gặp cô ấy ở Griset vài năm trước, không thể nhớ chính xác ngày nào haha. Tôi có thể nói gì về cô ấy, cô ấy là một 

phần của đội Griset. Chờ đã, không chỉ là một đội, chúng ta còn là một gia đình - luôn hướng về nhau, luôn giúp đỡ nhau bằng mọi cách có thể. 

Hạnh phúc khi đến làm việc, luôn làm cho chúng tôi cười. 

 Cô như là một người bà của các em; họ yêu cô ấy đến chết. Điều này là rất khó cho tôi để viết. Tôi thực sự không muốn Thảo của chúng tôi rời xa 

chúng tôi. Tôi ước cô có thể ở lại với chúng tôi mãi mãi. Tôi đang ích kỷ. Tôi muốn cô ấy ở lại. 

Tôi Yêu mến Thảo. Cô ấy là người tốt nhất để làm việc cùng. Cô ấy luôn ở bên để giúp đỡ hoặc chỉ để hỗ trợ luôn với nụ cười trên môi. 

Luôn hỏi về những đứa trẻ của tôi, nói với tôi rằng cô ấy đã ước rằng cô ấy có cháu của riêng mình như thế nào lol. Tôi sẽ nói với cô ấy, "Hãy lấy 

con của tôi, cô có thể có chúng." 

 Tôi thích sự thật rằng tôi đã vào trang mạng của cô ấy và cô ấy có hình ảnh Giáng sinh của các em bé của tôi. Đó là khi bạn biết rằng chúng ta 

là một gia đình. 

 Thảo, nghỉ hưu vui vẻ- chúc bạn những điều tốt đẹp nhất, và bạn biết tôi sẽ gọi cho bạn để xem bạn thế nào. Luôn luôn và mãi mãi là đội Griset. “ 

 - Lobelia Martinez 

  “Khi tôi đọc những điều này, tôi đã nghẹn ngào…. Nhưng, họ đều nói những điều tương tự về Thảo. 

 Nếu tôi bảo Taylor nói điều gì đó, tôi chắc chắn nó sẽ tương tự. Nếu tôi gọi cho Phil, ở Orange HS, anh ấy cũng sẽ nói như vậy. 

 Rất nhiều người chưa bao giờ biết cô ấy vì cô ấy đã làm việc một mình quá lâu. Nhưng, ai trong chúng ta cũng yêu cô ấy. Cô ấy cũng biết điều 

đó lol… ” 

 - Shanee Cregut-Gonzalez 
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 ""Có vẻ như tôi không ở đây lâu như vậy, ”Virginia nói. 

  Cô vào Bộ phận Dịch vụ Thực phẩm với tư cách là một nhân viên mới vào ngày 2 tháng 7 năm 1991 với tư cách 

là Nhân viên Dịch vụ Thực phẩm. Ngay sau đó, cô ấy đã đi khắp nơi và hỗ trợ nhiều địa điểm bao gồm: Edison, Washing-

ton, Sepulveda, Garfield, Roosevelt và hơn thế nữa. 

  Virginia đã phục vụ các trường học và Bếp ăn Trung tâm trong suốt sự nghiệp của mình, xây dựng và nuôi 

dưỡng vô số tình bạn và các mối quan hệ nghề nghiệp trong suốt chặng đường. 

  Trong 30 năm mà bà đã phục vụ bộ phận, Virginia đã chứng kiến những thay đổi trong cách bộ phận thực hiện 

sứ mệnh của mình. Cô nhớ mình phải tự báo cáo các bữa ăn miễn phí và giảm giá và làm vé ăn trưa đó cho học sinh. 

Cô cũng nhớ nhiều quản trị viên và quản lý đã đến và đi. 

  Virginia nói: “Sự phát triển của thực đơn là một trong những thay đổi quan trọng nhất mà tôi may mắn được 

chứng kiến. 

 Trong số những kỷ niệm yêu thích của cô ấy xảy ra trong sự nghiệp của cô ấy, Virginia đã tham gia vào tiệm 

bánh của bộ phận làm hàng nghìn chiếc bánh quy mỗi ngày. “Đây giống như một giấc mơ ngọt ngào,” Virginia phản 

ánh. Bánh quy yêu thích của cô ấy là bánh quy quái vật. 

  “Tôi tự hào đã có cơ hội làm việc dưới sự lãnh đạo của Josefina và nhóm của cô ấy (Ana, Lily, Ceci và Luis). Họ 

là những nhà lãnh đạo nhiệt tình và tự tin, những người đam mê công việc của họ, ”Virginia tuyên bố. 

  “Ở đây tại Central Kitchen, chúng tôi là một gia đình tuyệt vời. Chúng tôi chia sẻ những thành quả của nhau, 

chúng tôi hỗ trợ nhau trong những lúc đau đớn và buồn bã, và chúng tôi kỷ niệm nhau trong những lúc vui vẻ và hạnh 

phúc ", Virginia nói. 

  Cuối năm học đang đến gần, Virginia đã sẵn sàng để treo chiếc tạp dề đó và cất nó đi lần cuối vào ngày 30 

tháng 6, ngày cuối cùng của cô. 
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Virginia Figueroa - 30 năm phục 

vụ 

 

 

 Nhân viên Dịch vụ Dinh dưỡng vui vẻ và lạc 

quan nhất với nhiều kiến thức về tất cả mọi thứ về dịch 

vụ ăn uống sẽ nghỉ hưu sau 30 năm làm việc. 

  Virginia Figueroa làm Trợ lý Dịch vụ Dinh dưỡng tại 

Central Kitchen và được biết đến với thái độ tích cực, 

sự hài hước dí dỏm và phong thái thân thiện. 
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Nam Dang- 22 năm phục vụ 

 Một trong những thành viên trong nhóm của chúng tôi luôn làm việc phía sau hậu 

trường là Nam Đăng, Kỹ thuật viên  yêu quý của chúng tôi. Khi anh ấy chuẩn bị bắt tay vào một 

chương mới trong cuộc đời, chúng tôi rất vui được phỏng vấn anh ấy và có được những suy 

nghĩ của anh ấy trước khi ra đi. Qua buổi phỏng vấn, chúng tôi hiểu thêm về sự tận tụy của anh 

ấy đối với công việc và kinh nghiệm làm việc cho các tổ chức giáo dục. Trước khi làm việc cho 

Học khu Thống nhất Santa Ana, Nam đã làm việc cho Trường Cao đẳng Cộng đồng San Diego 

trong 14 năm với tư cách Chuyên gia Mạng lưới. Gia đình anh quyết định chuyển đến Quận 

Cam, anh đã đi làm trở thành thành viên của học khu tại Santa Ana. 

 Nam nói rằng anh ấy thích những gì anh ấy làm và sự tham gia của anh ấy thể hiện bản lĩnh và 

sự đáng tin cậy của anh ấy. Nam hiếm khi ra ngoài và luôn sẵn sàng giúp một tay. Khi được hỏi 

thời gian yêu thích của anh ấy là gì khi làm việc với Santa Ana Unified, anh ấy nói, “Khoảng thời 

gian mà tôi làm việc với Dịch vụ Dinh dưỡng là khoảng thời gian yêu thích của tôi.” Nam cũng 

chia sẻ rằng anh rất thích hỗ trợ các trường khác nhau và không chỉ giúp những người khác 

khắc phục các vấn đề về công nghệ mà còn dạy cho nhân viên nữa. Khi được hỏi điều gì anh 

ấy sẽ nhớ nhất, anh ấy chia sẻ rằng anh ấy sẽ nhớ tất cả những người mà anh ấy đã biết trong 

những năm qua. Anh ấy thực sự yêu thích những gì anh ấy làm. Nam sẽ được mọi người nhớ rất 

nhiều. Chúng tôi chúc anh ấy những điều may mắn nhất trong ngày nghỉ hưu. 

 

                                      

Alicia Rojas -  38 năm phục vụ 

 Alicia Rojas bắt đầu sự nghiệp tuyệt vời của mình với Học 

khu Thống nhất Santa Ana vào năm 1982 khi thời gian đơn giản 

hơn nhiều: điện thoại di động có kích thước bằng một chiếc cặp, 

một gallon xăng chỉ hơn $ 1.00 và giá trung bình của một chiếc ô 

tô mới tinh. là 9,370 đô la. Alicia lần đầu tiên được thuê tại Phòng 

Dịch vụ Thực phẩm của Học khu để thay thế, và nhiệm vụ đầu tiên 

của cô là tại McFadden Intermediate, nơi cô được giao nhiệm vụ 

dài hạn. Alicia đang hỗ trợ thợ làm bánh của Trường Trung cấp 

McFadden và sẽ giúp sản xuất dịch vụ bữa ăn của trường. Alicia 

nhanh chóng được thuê làm “Nhân viên Dịch vụ Thực phẩm” và 

từ từ làm việc và thăng tiến qua các cấp bậc để trở thành “Giám 

sát Dịch vụ Thực phẩm” của nhà bếp. 

  Những kỷ niệm yêu thích của Alicia bao gồm khả năng nấu 

ăn từ đầu, làm bữa sáng và bữa trưa cho giáo viên và làm món 

salsa nổi tiếng mà mọi người đều yêu cầu. Một điều mà Alicia sẽ 

mang theo là sự hài lòng vì đã hoàn thành rất tốt công việc của 

mình và có thể khiến hàng nghìn trẻ em rất vui vẻ trong giờ ăn sáng 

và ăn trưa.  



 

 
 Khi kiến thức về bếp núc của anh ngày càng lớn, cuộc sống cá nhân của anh cũng tăng lên khi 

kết hôn và sinh con. Con trai ông tiếp tục đi học tại Học khu Thống nhất Santa Ana. Gaspar luôn cảm thấy tự 

hào về những gì mình sản xuất tại Bếp ăn trung tâm, đặc biệt là khi biết con mình đang ăn những gì được 

sản xuất. 

  Một số kỷ niệm đẹp nhất của anh ấy trong CK liên quan đến việc nấu ăn từ đầu như súp, món mì 

ống, và các món được phục vụ tại Văn phòng Quận cũng như Head Start. Anh ấy đã nhận thấy những 

thay đổi trong thực phẩm được chuẩn bị và gửi từ Bếp ăn trung tâm. Anh nhớ thêm việc nấu ăn cho học 

sinh và nhân viên. Ông cũng cho rằng học sinh đang được cung cấp nhiều loại thức ăn hơn, và nhiều thức 

ăn hơn bao giờ hết. Anh ấy đã nhận thấy những thay đổi khác cũng như trong những năm ở đây tại CK. 

Gaspar nhớ bộ đồng phục đầu tiên của mình là áo sơ mi trắng và không đẹp như bộ đồng phục hiện đang 

được phát hành. Lời khuyên của ông cho các nhân viên trẻ ngày nay là hãy học hỏi nhiều nhất có thể và 

thử thách bản thân bằng cách ứng tuyển vào các vị trí khác và thăng tiến. 

  Khi Gaspar đến Mỹ, ý định của anh ấy là làm việc và học tập. Anh ấy đã làm nhiều việc hơn là học 

tập, nhưng anh ấy không hề hối tiếc khi đã làm việc. Anh ấy đã có nhiều bạn bè trên đường đi cũng như 

học hỏi được nhiều điều từ nhiều cơ hội mà nhà bếp đã mang lại cho anh ấy. Gaspar bày tỏ rằng anh đã 

nhìn thấy và trải nghiệm nhiều điều trong cuộc đời mình. Anh ấy cũng đã nhìn thấy và trải nghiệm rất nhiều 

trong cuộc sống cá nhân của mình. Lời khuyên tốt nhất của anh ấy cho tất cả mọi người là hãy tiếp tục học 

hỏi. Ông ấy muốn lực lượng lao động trẻ có nhiều cơ hội hơn. 

  Gaspar mong muốn được làm công việc bán thời gian của mình chỉ một thời gian ngắn nữa trước 

khi anh ấy nghiêm túc nghỉ hưu. Kế hoạch trước mắt của anh ấy liên quan đến việc thăm gia đình và bạn 

bè ở Mexico vào đầu mùa hè. Cuối cùng anh ấy dự định sẽ chuyển về phía nam tới Baja California để tận 

hưởng cuộc sống và gia đình. Anh ấy không nghĩ mình sẽ rời khỏi bếp. Anh ấy sẽ nghỉ trong bếp, nhưng anh 

ấy nghĩ rằng nhà bếp sẽ luôn gọi anh ấy. 

 

Gaspar Moreno - 22 năm phục vụ 

 

 Gaspar Moreno, Bếp trưởng Bếp ăn Trung tâm, tình cờ bắt đầu làm 

việc trong một nhà bếp. Ban đầu anh được thuê làm nhân viên rửa bát 

trong một nhà hàng địa phương. Gaspar không có ý định trở thành đầu 

bếp; anh ấy chỉ đang tìm kiếm một công việc. Sau khi được tuyển dụng, anh 

ta nhanh chóng trở thành một chàng trai công sở, và sau đó công việc 

đưa anh ta vào nhà bếp làm công việc chuẩn bị cho các đầu bếp và bếp 

trưởng. Gaspar đã nhìn thấy các đầu bếp ở nơi làm việc và biết rằng anh ấy 

có thể trở thành một đầu bếp và anh ấy đã làm như vậy. Anh ấy không cảm 

thấy mệt mỏi với công việc bếp núc và thấy nó rất bổ ích. Trước khi đến Cen-

tral Kitchen Gaspar đã làm việc tại các nhà bếp khác.     
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Juanita Almanza - 18 năm phục vụ 

 

Đối với một số người, không có con số "kỳ diệu" nào cho việc nghỉ hưu. "Tôi thích công việc của mình. Tôi thích 

những người tôi làm việc cùng và tôi đủ sức khỏe để tiếp tục làm công việc đó, nhưng tôi muốn dành nhiều thời gian 

cho cháu gái của mình", Juanita nói. 

Sau 18 năm làm việc tại Sepulveda, đã đến lúc phải nói lời tạm biệt. Năm 2002 Juanita rất hào hứng khi bắt đầu 

công việc bán thời gian tại Sepulveda. Juanita nói: “Một trong những điều tôi thích nhất trong công việc của mình là 

đếm và đưa trái cây cho học sinh. 

“Trong thời gian này, các con tôi còn rất nhỏ và hiện cả ba đều đã ra trường, hai người đã lập gia đình, tôi đã 

có một cháu gái và một cháu gái nữa. Tôi thích 'làm vườn ngoài trời'. Ở ngoài trời khiến tôi cảm nhận được mối liên hệ 

giữa cây cỏ và khu vườn. Tôi cũng thích đi du lịch đến Mexico để gặp các chị em và gia đình của tôi, ”Juanita nói. 

Khi được hỏi điều gì cô ấy sẽ nhớ nhất, cô ấy trả lời rằng, “Họ là những người tôi đã có cơ hội gặp gỡ và kết nối 

trong suốt chặng đường. Tôi sẽ nhớ những đứa trẻ mẫu giáo và sự trưởng thành của chúng, những buổi gặp mặt “tựu 

trường”, bởi vì chúng tôi rất vui và chúng luôn được thực hiện với rất nhiều sự nhiệt tình. Tôi sẽ nhớ các giáo viên đã đi 

ngang qua căn tin suốt thời gian qua. Tôi sẽ nhớ người dẫn dắt của tôi, người đã làm cho tôi cười và giúp đỡ tôi rất nhiều 

trong suốt những năm qua. Cô ấy đã giúp tôi bằng cách cho tôi biết chính xác những gì cần làm để đạt được thành 

công trong các công việc hàng ngày của tôi. Tôi cũng sẽ nhớ cựu Giám sát hiện trường của tôi, người đã ở đó vì chúng 

tôi, vì lòng từ bi, lòng tốt và sự hiểu biết tuyệt vời của cô ấy. ” 

“Tôi sẽ luôn có một vị trí đặc biệt trong trái tim mình cho công việc này. Ngay cả khi tôi đang ký giấy xuất cảnh, 

tôi đã làm điều đó với rất nhiều cảm xúc và cảm xúc. Tôi muốn cảm ơn Khu Học Chánh và Phòng Dịch Vụ Dinh Dưỡng vì 

đã có cơ hội ở đây suốt những năm qua. Tôi sẽ luôn mang theo những kỷ niệm đẹp của mình ”, Juanita nói. 

Juanita những đóng góp của bạn cho Dịch vụ Dinh dưỡng là vô cùng to lớn. Cá nhân bạn đã đóng góp cho bộ 

phận này và truyền cảm hứng cho những người khác để tạo ra sự khác biệt. Dịch vụ Dinh dưỡng sẽ luôn nhớ đến bạn 

như một nhân viên tuyệt vời! 

                                               Cảm ơn vì tất cả mọi thứ và tất cả những điều tốt nhất! 
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Lisa gia nhập SAUSD sau một thời gian làm việc trong lĩnh vực bán lẻ. Cô ấy thấy công việc trong bếp thật khác biệt và đầy thử 

thách. “Không có đào tạo chính thức - không giống như ngày nay. Bây giờ chúng tôi dành thời gian để đào tạo nhân viên của mình. 

Khi tôi bắt đầu đào tạo, người giám sát của tôi chỉ cho tôi lò nướng, tủ lạnh, cho tôi biết số lượng trẻ em và nói, ‘Hãy gọi cho tôi nếu bạn 

cần bất cứ điều gì. Hồi đó, chúng tôi tự làm đồ ăn từ đầu. Có những cái chậu khổng lồ này và họ nói, "bạn phải rửa cái này." Tôi nói với 

họ, "Tôi không thích rửa chậu. Tôi không nghĩ mình sẽ làm việc ở đây. " Con người là một trong những lý do chính khiến cô ở lại. Cô ấy 

nói về việc cô ấy đã yêu thích những người cô ấy làm việc cùng tại McFadden như thế nào: “Các nhân viên thật tuyệt vời. Tất cả 

chúng tôi đều hòa hợp. Lý do duy nhất khiến tôi rời McFadden là tôi có một cơ hội. ” 

Lisa được yêu cầu chia sẻ một số kỷ niệm của cô sau bốn thập kỷ ở Quận và nhớ lại một sự cố cách đây rất lâu khi cô vô tình 

ném một xô nước xà phòng vào một đồng nghiệp mà cô không nhìn thấy. “Debbie tội nghiệp,” Lisa nhớ lại, “Tôi nhớ mình đã nghĩ mọi 

thứ trở lại thật buồn cười trong những ngày đó. Debbie không nghĩ điều đó thật buồn cười. " Lisa từng là giám thị tại Trường Tiểu học 

Hoover, Villa Fund Căn bản, và Trường Trung học Saddleback. Cô ấy biết mình muốn phát triển thành một vai trò lãnh đạo lớn hơn, và 

vì vậy đã theo đuổi vị trí lãnh đạo tại một trường trung học. “Đó là một đội lớn. 22 người. Tôi nhớ mình đã rất hồi hộp và gặp khó khăn khi 

giúp các nhân viên hòa đồng với nhau ”. Lisa trở thành giám sát hiện trường vào năm 2005, vai trò của cô trong 16 năm qua. Với tư 

cách là người giám sát thực địa, Lisa có vai trò quan trọng đối với sự thành công chung của các chương trình dinh dưỡng trẻ em của 

Học khu, đồng thời dẫn dắt các nhóm trên hơn 30 địa điểm. Cô ấy đã nhìn thấy tất cả mọi thứ ở đó để xem. Lisa nhớ lại năm 2010 là một 

thử thách, vượt qua những thay đổi sâu rộng đối với dinh dưỡng trẻ em: “Tất cả chúng tôi đều rất lo lắng. Đã có rất nhiều thay đổi trong 

công việc của chúng tôi. " 

Khi được hỏi điều gì cô ấy sẽ nhớ nhất về SAUSD, Lisa trả lời: “Tình bạn. Tôi rất thích đi đến các trang web và làm quen với các 

nhân viên. Các nhân viên văn phòng của Central Kitchen đã luôn hỗ trợ và tuyệt vời. Mặc dù đầy thử thách nhưng năm vừa qua của 

tôi thật tuyệt vời. Ngay cả trong những năm tháng khó khăn, chúng tôi vẫn tiếp tục bên nhau. Đó là một kết thúc tốt đẹp cho sự 

nghiệp của tôi ở đây. Santa Ana Unified đã là một nơi tốt để đến. " Cuộc sống khi nghỉ hưu có nghĩa là thay đổi đối với Lisa và gia đình 

của cô ấy. Họ đã quyết định chuyển đến Muskogee, Oklahoma, nơi con gái của Lisa và gia đình cô ấy đã sống gần mười năm. Chúng 

tôi không ước gì khác ngoài sức khỏe tốt, hạnh phúc và cảm giác viên mãn cho Lisa và gia đình của cô ấy. Chúng tôi mãi mãi mang 

ơn Lisa về khả năng lãnh đạo, niềm đam mê và lòng tốt trong nhiều thập kỷ của cô ấy. Cô ấy để lại một di sản đáng tự hào. 

 

Lisa Gaxiola - 39 năm phục vụ 

 Nếu bạn đang tìm kiếm một người thể hiện ý nghĩa của sự cam kết, không 

đâu xa hơn Lisa Gaxiola, thành viên 39 năm của gia đình Santa Ana Unified. Lisa bắt 

đầu sự nghiệp của mình tại SAUSD vào tháng 9 năm 1983. Vị trí đầu tiên của cô là 

nhân viên dịch vụ thực phẩm thay thế với thu nhập 4,23 đô la một giờ, làm việc năm 

giờ một ngày. Lisa nhớ lại, "Tôi thích giờ, và tôi thích thời gian nghỉ ngơi." Đến tháng 

11 năm đó, cô tìm được vị trí nhân viên phục vụ thực phẩm cố định tại Trường Trung 

cấp McFadden. Khi ở McFadden, Lisa gặp Alicia Rojas, một nhân viên dịch vụ ăn 

uống, người cũng sẽ nghỉ hưu trong năm nay cùng với người bạn và đồng nghiệp lâu 

năm của cô. Lisa nói, "Tôi thực sự hạnh phúc cho bạn bè của tôi và những người đã 

nghỉ hưu như Alicia Rojas và Ana Balladares."  
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Ana Balladares - 27 năm phục vụ 

  Ana Balladares bắt đầu sự nghiệp của mình với SAUSD vào năm 1974. Cô bắt đầu với vai trò Giám sát hoạt 

động. Vào thời điểm cô được thuê, Tổng thống Hoa Kỳ là Richard Nixon. 

  Khi được hỏi về những kỷ niệm yêu thích của cô ấy khi làm việc với District, Ana trả lời: “Một trong những kỷ 
niệm yêu thích nhất của tôi khi làm việc tại SAUSD là nhìn học sinh đến nơi mỗi sáng và chuẩn bị bữa sáng ấm áp 

cho học sinh của chúng tôi.” 

  Khi nói về những gì cô ấy sẽ bỏ lỡ khi làm việc cho SAUSD, cô ấy nói, “Có rất nhiều điều mà tôi sẽ bỏ lỡ khi làm 

việc ở SAUSD. Tôi sẽ nhớ tất cả học sinh, giáo viên, phụ huynh, nhân viên phục vụ ăn uống và người giúp việc của tôi 

là Maria. Tôi rất buồn vì đây sẽ là năm cuối cùng của tôi với tất cả các bạn. Đó là một hành trình dài và tôi rất biết ơn 

vì đã có cơ hội làm việc với những người tuyệt vời như vậy. Tôi xin cảm ơn tất cả mọi người từ tận đáy lòng vì lòng tốt 

và sự hào phóng mà các bạn đã dành cho tôi ”. 

  Ana nói, “Một trong những điều mà tôi sẽ tận dụng trong thời gian ở đây tại SAUSD sẽ là rất nhiều kỷ niệm 

tuyệt vời mà chúng tôi đã cùng nhau tạo ra. Tôi đã dành 34 năm cuộc đời mình để làm việc cho SAUSD và điều đó 

thật đáng mừng. Tôi thích thức dậy mỗi sáng và cảm thấy hào hứng khi bắt đầu một ngày mới tại Hoover và làm 

những gì mình yêu thích ”. 

Tin nhắn cho Ana: 

“Tất cả những năm tôi chung sống với Ana đều là trải nghiệm. Ana đã cho tôi thấy rất nhiều điều về cuộc sống của cô ấy, và tôi cũng vậy trong suốt 

những năm này. 

Chúng tôi đã hình thành một tình bạn tuyệt vời mà tôi biết rằng nó sẽ không kết thúc khi cô ấy nghỉ hưu. Tình bạn của chúng ta sẽ mãi mãi bền chặt ”. 

-Maria Soto 

 

“Vào thời điểm đó, Ana là Nhân viên Dịch vụ Thực phẩm của tôi khi tôi làm Giám sát Tiểu học tại Hoover. Cô ấy thật tuyệt vời. Cô ấy đã học được 

trách nhiệm của mình ngay lập tức và đảm bảo rằng mọi thứ đã sẵn sàng để phục vụ bữa trưa. 

Cô ấy là một nhân viên chăm chỉ và dễ hòa đồng. Chúng tôi rất hợp nhau đến mức khiến công việc trở nên vui vẻ. Tôi cảm thấy vui cho cô ấy; Bây 

giờ cô ấy đã nghỉ hưu, cô ấy có thể tận hưởng những đứa cháu của mình ”. 

-Lisa Gaxiola 
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Martha Pantoja-  25 năm phục vụ 

  Martha Pantoja bắt đầu sự nghiệp của mình với 

“Dịch vụ Thực phẩm” của Học khu Santa Ana vào năm 

1987 (trước khi bộ này có tên là Dịch vụ Dinh dưỡng). Cô 

bắt đầu sự nghiệp của mình với tư cách là giám thị buổi 

trưa tại Trường Tiểu học Jackson. Sau khi làm giám sát buổi 

trưa trong khoảng 3 tháng, Martha sớm nhận ra rằng cô 

muốn làm việc cho Dịch vụ Thực phẩm và ngay sau đó 

được thuê làm Nhân viên Dịch vụ Thực phẩm thay thế. 

Martha đã làm việc thay thế trong khoảng 3 tháng trước 

khi cô được trao cơ hội trở thành nhân viên cố định 3,5 giờ 

tại Trường Trung học Valley. Martha đã làm việc ở vị trí này 

trong khoảng 6 tháng cho đến khi cô được trao cơ hội 

tuyệt vời để làm Nhân viên Dịch vụ Thực phẩm “Cấp cao” 

tại Trường Trung học Saddleback. Martha đã làm việc ở vị 

trí này hơn 6 năm. Sau đó cô trở thành “Giám sát” của 

Trường Tiểu Học Dịch Vụ Thực Phẩm tại Trường Tiểu Học Carl 

Harvey, nơi cô hiện là Trưởng Bếp Vệ Tinh Dịch Vụ Dinh 

Dưỡng. 

 Trong 34 năm qua, Martha đã phục vụ hàng ngàn trẻ em, 

và kỷ niệm yêu thích của cô khi làm việc cho Học khu là 

“Nhìn thấy tất cả các học sinh nhỏ. Họ sẽ chạy qua hàng ăn 

trưa và ôm, và yêu tôi như tôi là mẹ của chính họ.” 

                 

 

 

Cảm ơn quý vị đã dành thời gian! Hẹn gặp lại quý vị trong những phiên bản tiếp theo! 


