
   
April 30, 2019 
 
Dear Abraham Lincoln High School Students, Families and Community, 
 
We are writing to provide you an update on the Abraham Lincoln High School (ALHS) principal selection. 

Before sharing the exciting news about our next principal, we want to sincerely thank all the staff, students, 

parents, and community members who expressed interest in and participated in our selection process. 

Your time and input – from identifying desired characteristics in our next leader, to asking questions of our 

candidates, to sharing your feedback on the strengths and growth needs of each candidate – made this a 

truly inclusive process. Thank you! 

We also want to thank our three finalists, who invested so much time and effort with our school and our 

community during this process. As they participated in learning walks to demonstrate their instructional 

skills and presented their visions for ALHS in our community forum, each of our finalists demonstrated they 

are strong leaders who care deeply about our kids. However, we believe one leader stood out as having 

the skills to lead ALHS into the future.  We are proud to share that Mr. Antonio Esquibel will be returning 

to lead Abraham Lincoln High School as principal beginning the 2019-20 school year. 

Mr. Esquibel has served the students of Denver Public Schools as an educator for over twenty five years, 
most recently as the Executive Director on the Office of College and Career Readiness.  During Mr. 
Esquibel’s storied career in Denver Public Schools (beginning from his proud graduation from ALHS!), he 
has served in many roles, and has demonstrated success as a teacher, a dean, an assistant principal, a 
principal, and a central office leader.  Through all of his roles, he has kept student achievement, particularly 
the success of our students of color, at the forefront of his focus.   
 
Mr. Esquibel has led meaningful work for our communities as Interim Chief of Family and Community 
Engagement, and spearheaded a turnaround strategy as the Executive Director of the West Denver 
Network of schools.  Above all, he is most proud of his work as principal of Lincoln High School, where 
during his past tenure, he led major efforts resulting in increased graduation rates, high academic 
achievement growth, increase in school attendance and enrollment, and an overall transformation in school 
culture to focus on college attainment.  He is thrilled to return and lead Lincoln once again.     
 
As Mr. Esquibel shared, “I am very excited and proud to return to the Lincoln community, and I am looking 

forward to working with students, teachers and parents.  Once a Lancer, always a Lancer!” 

We again extend our deepest gratitude and honor to outgoing principal Larry Irvin, who has proudly served 

ALHS for five years, and wish him well in his next steps.   

Please join us in welcoming Mr. Esquibel back home to the ALHS family. We will soon be sharing 

opportunities to meet Mr. Esquibel so he can meet and greet students, families, and the community. 

 
Sincerely, 
 
Suzanne Morris-Sherer      Amber Elias 
18-19 Instructional Superintendent     Lead Operational Superintendent 
 
Heather Haines 
19-20 Regional Instructional Superintendent 
 
 
 
 
 
 



   
30 de abril de 2019 
 
Estimados estudiantes, familias y comunidad de la Escuela Preparatoria Abraham Lincoln: 
 
Les escribimos para actualizarlos con respecto a la selección del director de la Escuela Preparatoria Abraham 

Lincoln. Antes de compartir las emocionantes noticias acerca de nuestro próximo director, deseamos agradecer 

sinceramente a todos los miembros del personal, estudiantes, padres y miembros de la comunidad que expresaron 

interés y participaron en nuestro proceso de selección. Su tiempo y sus comentarios, desde identificar las 

características que deseaban para nuestro próximo director, hasta las preguntas que hicieron a nuestros candidatos 

y las impresiones que compartieron acerca de las fortalezas y necesidades de crecimiento de cada candidato, 

hicieron que este proceso fuera inclusivo. Gracias. 

También deseamos agradecer a nuestros tres finalistas por invertir tanto tiempo y esfuerzo en nuestra escuela y 

nuestra comunidad durante este proceso. Durante su participación en recorridos de aprendizaje para demostrar sus 

destrezas de instrucción y la presentación de sus visiones para Abraham Lincoln en nuestro foro comunitario, todos 

los finalistas demostraron ser líderes sólidos y con un profundo interés en nuestros estudiantes. Sin embargo, 

creemos que un líder se destacó por tener las destrezas para liderar a la Escuela Preparatoria Abraham Lincoln al 

futuro.  Nos complace compartir que el Sr. Antonio Esquibel regresará para liderar a la Escuela Preparatoria 

Abraham Lincoln como director a partir del año escolar 2019-20. 

El Sr. Esquibel ha servido a los estudiantes de las Escuelas Públicas de Denver como educador durante más de 
veinticinco años, y como director ejecutivo de la Oficina de Preparación para la Vida Universitaria y Profesional en su 
cargo más reciente.  Durante su histórica carrera en las Escuelas Públicas de Denver (que se inició con su orgullosa 
graduación en la Escuela Preparatoria Abraham Lincoln), ha servido en distintos cargos y ha demostrado su eficacia 
como maestro, decano, subdirector, director y líder de la administración central.  Durante todos estos cargos, ha 
mantenido el desempeño estudiantil, en especial el éxito de los estudiantes de color, como su principal objetivo.   
 
El Sr. Esquibel ha liderado una significativa labor para nuestras comunidades como director interino de Enlaces 
Familiares y Comunitarios y ha encabezado una estrategia de transformación escolar como director ejecutivo de la 
Red de escuelas del oeste de Denver.  Por encima de todo, lo que más le enorgullece es su labor como director de la 
Escuela Preparatoria Lincoln donde, durante su cargo anterior como director, dirigió iniciativas mayores que generaron 
un incremento de los índices de graduación, un elevado crecimiento de los logros académicos, un aumento de los 
índices de asistencia e inscripciones en la escuela y una transformación general de la cultura escolar para centrarla en 
el ingreso a la universidad.  Está muy contento de regresar y liderar a Lincoln nuevamente.     
 
Tal y como compartió el Sr. Esquibel, “estoy muy emocionado y orgulloso de regresar a la comunidad de Lincoln, y 

espero con entusiasmo trabajar con los estudiantes, maestros y padres.  Una vez que se es Lancero, ¡se es Lancero 

para siempre! 

Reiteramos nuestro profundo agradecimiento y honramos a nuestro actual director, Larry Irving, por haber servido 

orgullosamente a la Escuela Preparatoria Abraham Lincoln durante cinco años y le deseamos lo mejor en la siguiente 

etapa de su vida.   

Les pido que me acompañen para dar la bienvenida nuevamente al Sr. Esquibel a la familia de la Escuela 

Preparatoria Abraham Lincoln. Pronto compartiremos información sobre las oportunidades de reunirnos con el Sr. 

Esquibel para que conozca y converse con los estudiantes, sus familias y la comunidad. 

 
Atentamente. 
 
Suzanne Morris-Sherer      Amber Elias 
Superintendente de Instrucción 18-19    Superintendente operativa líder 
 
Heather Haines 
Superintendente de instrucción regional 19-20 
 
 
 
 



   
 

Ngày 30 tháng Tư, 2019 
 
Thân gửi các Học sinh, Gia đình và Cộng đồng Trường Trung học Phổ thông Abraham Lincoln, 
 
Chúng tôi viết thư này để cập nhật cho quý vị biết về kết quả tuyển chọn hiệu trưởng cho Trường Trung học Phổ 

thông Abraham Lincoln (ALHS). Trước khi chia sẻ tin tức thú vị về vị hiệu trưởng kế nhiệm của chúng ta, chúng tôi 

muốn chân thành cám ơn tất cả nhân viên, học sinh, phụ huynh và các thành viên cộng đồng, những người đã quan 

tâm và tham gia vào quy trình tuyển chọn của chúng ta. Thời gian và ý kiến đóng góp của quý vị – từ việc xác định các 

đặc điểm mà quý vị mong muốn ở vị lãnh đạo kế nhiệm, cho đến việc đặt ra các câu hỏi cho các ứng viên, chia sẻ ý 

kiến nhận xét về các ưu điểm và lĩnh vực cần tiến bộ ở mỗi ứng viên – đã giúp quá trình này là một quá trình thật sự 

hòa nhập, bao gồm tất cả mọi người. Cám ơn quý vị! 

Chúng tôi cũng muốn cám ơn ba ứng viên chung kết, những người đã đầu tư nhiều thời gian và công sức với nhà 

trường và cộng đồng của chúng tôi trong suốt quá trình này. Khi những ứng viên này tham gia các chuyến đi bộ tham 

quan học tập để thể hiện các kỹ năng hướng dẫn giảng dạy và trình bày các quan điểm tầm nhìn của họ cho ALHS 

trong diễn đàn cộng đồng của chúng tôi, mỗi ứng viên chung kết đều thể hiện họ là những người lãnh đạo vững 

mạnh, là người quan tâm sâu sắc đến học sinh của chúng ta. Tuy nhiên, chúng tôi tin rằng một vị lãnh đạo đã thật sự 

nổi bật hơn với các kỹ năng để lãnh đạo ALHS trong tương lai.  Chúng tôi rất vinh dự được thông báo là thầy Antonio 

Esquibel sẽ trở lại lãnh đạo Trường Trung học Phổ thông Abraham Lincoln trong cương vị hiệu trưởng bắt đầu từ 

năm học 2019-20. 

Thầy Esquibel đã phục vụ cho học sinh Học khu Công lập Denver trong vai trò là một nhà giáo dục trong hơn hai mươi 
lăm năm qua, gần đây nhất trong vai trò là Trưởng phòng Điều hành của Văn phòng Chuẩn bị Sẵn sàng cho Đại học và 
Nghề nghiệp.  Trong suốt sự nghiệp của thầy Esquibel tại Học khu Công lập Denver (bắt đầu từ khi vinh dự tốt nghiệp 
trường ALHS!), thầy đã phục vụ trong nhiều vai trò, và đã cho thấy sự thành công trong vai trò là một giáo viên, một 
trưởng ban, và hiệu phó, hiệu trưởng và một lãnh đạo ở văn phòng trụ sở.  Trong tất cả các vai trò đó, thầy luôn tâm 
niệm rằng thành tích của học sinh, đặc biệt là thành công của học sinh da màu là ưu tiên trọng tâm của mình.   
 
Thầy Esquibel đã lãnh đạo công việc có ý nghĩa cho các cộng đồng của chúng tôi trong cương vị là Trưởng phòng Điều 
hành Lâm thời của Văn phòng Khuyến khích Gia đình và Cộng đồng Tham gia, và dẫn đầu chiến lược thay đổi hoàn 
toàn trong vai trò Giám đốc Điều hành của Mạng lưới các trường học phía Tây Denver.  Trên hết, thầy tự hào nhất với 
công việc trong cương vị là hiệu trưởng của Trường Trung học Phổ thông Lincoln, nơi mà trong nhiệm kỳ trước đây 
của mình, thầy đã lãnh đạo các nỗ lực quan trọng, đưa đến kết quả tỉ lệ tốt nghiệp tăng lên, mức tiến bộ trong thành 
tích học tập cao, tỉ lệ theo học và ghi danh ở trường tăng, và sự chuyển biến toàn diện trong nền văn hóa học đường 
nhằm tập trung vào việc nỗ lực vào học cao đẳng đại học.  Thầy rất vui mừng được trở lại và lãnh đạo trường Lincoln 
thêm một lần nữa.     
 
Như thầy Esquibel chia sẻ, “Tôi rất hào hứng và tự hào được trở lại cộng đồng trường Lincoln, và tôi mong chờ được 

làm việc với các em học sinh, các giáo viên và quý vị phụ huynh.  Đã từng là Lancer thì luôn luôn là Lancer!” 

Một lần nữa, chúng tôi muốn bày tỏ sự kính trọng và lòng cảm kích sâu sắc nhất đến hiệu trưởng Larry Irvin, người đã 

tự hào phục vụ cho ALHS trong năm năm qua, và xin chúc thầy những điều tốt đẹp trong các bước hoạt động tiếp 

theo của mình.   

Vui lòng cùng chúng tôi hoan nghênh thầy Esquibel trở “về nhà” với gia đình ALHS. Chúng tôi sẽ sớm thông báo về 

những cơ hội để gặp mặt thầy Esquibel để thầy có thể gặp gỡ và chào hỏi các học sinh, gia đình và cộng đồng. 

Trân trọng, 
Suzanne Morris-Sherer      Amber Elias 
Giám đốc Học khu Phụ trách Phương pháp Giảng Dạy 18-19   Giám đốc Học khu phụ trách Vận hành chính 
 
Heather Haines 
Giám đốc Học khu Phụ trách Phương pháp Giảng Dạy Khu vực năm học 19-20 


