
 
Cộng đồng Trường Trung học Phổ thông Abraham Lincoln: 
 
Tên tôi là Antonio Esquibel và tôi là hiệu trưởng mới của Trường Trung học Phổ thông Abraham Lincoln cho 
năm học mới!  Tôi rất vui mừng và tự hào được có cơ hội này và rất mong sớm được gặp tất cả quý vị. 
 
Tôi lớn lên từ cộng đồng Abraham Lincoln và tốt nghiệp trường Lincoln vào năm 1989.  Đây là năm thứ 25 tôi 
làm việc trong ngành giáo dục và trong suốt quãng thời gian này, tôi đã có rất nhiều trải nghiệm khác nhau, 
giúp tôi trở thành một nhà giáo dục thành công.  Tôi đã từng là một giáo viên, một huấn luyện viên thể thao, 
Trưởng Ban phụ trách Học sinh, Hiệu phó, Hiệu trưởng và nhân viên quản lý của học khu.  Tôi giữ chức vụ hiệu 
trưởng tại Lincoln từ năm 2006-2011 và trong suốt thời gian đó, Lincoln đã đạt được thành công rất to lớn.  
Chúng tôi đã tạo cơ hội cho học sinh được lấy 2 năm tín chỉ đại học miễn phí, đã chứng kiến tỉ lệ ghi danh của 
học sinh tăng rất cao, đạt được mức tiến bộ học tập cao, tăng tỉ lệ chuyên cần và tốt nghiệp và có nhiều học 
sinh theo học cao đẳng đại học hơn sau khi tốt nghiệp trung học.  Cũng quan trọng không kém, Lincoln là một 
trường học mà các vị phụ huynh muốn con em họ theo học do có kỳ vọng cao, sự an toàn ở trường và cảm 
giác tự hào về trường học nói chung.  Thực tế là chúng tôi có danh sách chờ gồm các gia đình đang cố gắng 
đăng ký cho con em họ theo học tại Lincoln, với sĩ số ghi danh hơn 1,900 học sinh. 
 
Với tư cách là hiệu trưởng của quý vị, tôi sẽ bảo đảm những điều sau đây: 

 Môi trường học đường an toàn 

 Sự xuất sắc về mặt học tập cho mọi học sinh 

 Sự xuất sắc về phương pháp giảng dạy cho mọi giáo viên 

 Yêu cầu kỳ vọng là mọi học sinh sẽ lấy tín chỉ đại học khi vẫn đang còn học trung học và sẽ thành công ở 
bậc đại học và trong nghề nghiệp 

 Sự cam kết vững chắc với các phụ huynh và cộng đồng là sẽ cung cấp nhiều cơ hội khác nhau để trao 
quyền chủ động 

 Mọi học sinh đều được thử thách yêu cầu cao về mặt học tập và được cung cấp các nguồn hỗ trợ để 
giúp các em chuẩn bị theo đuổi các lựa chọn sau trung học phổ thông 

 Tập trung mục tiêu vào học sinh lớp 9 để bảo đảm các em có được trải nghiệm học trung học phổ 
thông thật tuyệt vời 

 Nền văn hóa học đường tích cực và đáng tự hào ở Lincoln 
 
Trong vài tháng tới, tôi sẽ gặp mặt các học sinh, giáo viên, phụ huynh và các thành viên cộng đồng để lắng 
nghe ý kiến của quý vị về những gì mà quý vị tin là cần thiết để giúp Lincoln trở thành trường trung học phổ 
thông hàng đầu ở Denver.  Tôi rất mong được có cơ hội gặp mặt quý vị và điều quan trọng không kém là tôi rất 
cảm kích được có cơ hội trở lại làm hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Abraham Lincoln.  Go Lancers! 
 
¡Sí Se Puede, Yes We Can! 
        

 
Antonio Esquibel 
Trường Trung học Phổ thông Abraham Lincoln  
Hiệu trưởng 


