
Hello students, staff and families of Ben Painter Elementary,

I am your incoming fall 2021 Principal, Mr. Manluco. I am extremely excited to get started and
continue the work and develop the foundation that Ms. Tran has laid for you all in supporting the
Painter community and the Vietnamese Dual Immersion program. In the last four years, I have served
as an administrator at our district’s Aptitud Academy, Ocala STEAM Academy, and as an instructional
coach under Academic Services.

I am looking forward to beginning a new year with you all and will do my best to make sure that your
needs and priorities come first. It is my intent to commit to a school plan that addresses the needs of
all Painter community members, focuses on quality instructional practices, and ensures a
commitment to community safety in the time of enhanced mitigation to prevent the spread of
COVID19.

This year will be my 18th year serving in public education and 15th year as a K-12 educator. I am
currently serving as the Painter EYP summer principal and I have work experience ranging from 6th
grade to 12th grade and adult school, teaching graduate university courses for science teachers, and
consulting local tech companies on their own instructional design and training materials. Additionally, I
have a proud history of coaching wrestling full time for Mathson MS, Piedmont MS, and
Independence HS. This upcoming year, I will also be taking my school leadership abilities to the next
level with the Doctor of Education program at Santa Clara University.

As an administrator, I have supported many programs including AVID (college prep elective),
MESA (Math Engineering and Science Achievement), year-round athletics, PBL (Project Based
Learning) through the Buck Institute for Education, STEAM and science learning, and year 3 PBIS
(Positive Behavior Supports and Intervention) among many other roles. It is my hope to bring this
experience to collaborate and engage with all staff and community to continue the excellent programs
here at Painter!

I hope to meet every single one of you and look forward to the work we will do to serve your children
starting next school year.

Thank you all,

Mr. Joseph Manluco
joseph.manluco@arusd.org
W: 408-928-8406

mailto:joseph.manluco@arusd.org


Saludos cordiales a los estudiantes, persona, y familias de la Escuela Primaria Ben Painter:

Soy el Sr. Manluco, el nuevo director escolar que entrará en el otoño de 2021. Estoy muy
emocionado por empezar y continuar la labor y de edificar aún más los cimientos que la Sra. Tran ha
dejado para todos ustedes en apoyo a la comunidad de la Escuela Painter y para el programa de
Inmersión Dual en Vietnamita. Durante los últimos cuatro años, he trabajado como director escolar
de nuestro distrito para la Academia Aptitud, Academia Ocala de STEAM, y como instructor de
maestros en el Departamento de Servicios Académicos.

Tengo muchas ganas de empezar el nuevo ciclo escolar con todos ustedes y haré todo lo posible
para asegurarme que sus necesidades y prioridades sean atendidas primero. Tengo la intención de
comprometerme a un plan escolar que atienda las necesidades de todos los miembros de la
comunidad Painter, que se enfoque en las metodologías educativas de calidad, y que garantice un
compromiso hacia la seguridad de la comunidad en un periodo de mitigación intensificada para
prevenir la propagación de COVID 19.

Este será mi 18vo año de servicio en educación pública y mi 15to año como docente de
Kindergarten a 12º Grado. Actualmente estoy trabajando como el director escolar de verano para el
Programa del Ciclo Escolar Extendido (ESY, por sus siglas en inglés) de Painter y tengo experiencia
laboral desde 6º a 12º Grado y clases para adultos, impartiendo cursos de posgrado para maestros
de ciencias, y dando asesoría a compañías locales de tecnología sobre estructuras educativas y
materiales de capacitación profesional. También tengo una destacada trayectoria como entrenador
de tiempo completo de lucha grecorromana para las escuelas secundarias de Mathson y Piedmont, y
de la escuela preparatoria Independence. Para este ciclo escolar, también voy a asumir el siguiente
nivel de capacidad de liderazgo mediante el programa para el Doctorado en Educación de la
Universidad de Santa Clara.

Como director escolar, he apoyado muchos programas incluyendo AVID (materia optativa de la
universidad), MESA (Logro en Matemáticas, Ingeniería, y Ciencia), atletismo durante todo el ciclo
escolar, PBL (Aprendizaje Basado en Proyectos) mediante el Buck Institute for Education, STEAM
(Ciencias, Tecnología, Ingeniería, Arte, y Matemáticas) y aprendizaje científico, y 3 años de PBIS
(Apoyos e Intervención para una Conducta Positiva) entre otras funciones. ¡Espero llevar esta
experiencia para colaborar y trabajar con todo el personal y la comunidad para la continuación de
todos los excelentes programas de la Escuela Painter!

¡Quiero conocer a cada uno de ustedes este ciclo escolar y estoy entusiasmado para trabajar junto
con ustedes y atender a nuestros niños comenzando el próximo año escolar!

De antemano un agradecimiento a todos ustedes,

Sr. Joseph Manluco
joseph.manluco@arusd.org
W: 408-928-8406
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Mến chào các em học sinh, nhân viên và các gia đình của Trường Tiểu Học Ben Painter,

Tôi là Manluco, Hiệu trưởng sắp tới vào mùa thu năm 2021. Tôi vô cùng phấn khởi để bắt đầu và
tiếp tục công việc cũng như phát triển nền tảng mà cô Trần đã đặt cho tất cả các quý vị trong việc hỗ
trợ cộng đồng Painter và chương trình Hòa Nhập Song Ngữ Việt Nam. Trong bốn năm qua, tôi đã
đảm nhiệm vai trò quản trị viên tại Học Viện Aptitud, Học Viện Ocala STEAM của học khu chúng ta
và là huấn luyện viên hướng dẫn thuộc Academic Services.

Tôi rất mong muốn được bắt đầu một năm mới với tất cả các quý vị và sẽ cố gắng hết sức để bảo
đảm rằng các nhu cầu và ưu tiên của quý vị được ưu tiên hàng đầu. Ý định của tôi là cam kết thực
hiện một kế hoạch trường học đáp ứng nhu cầu của tất cả các thành viên cộng đồng Painter, tập
trung vào việc thực hành giảng dạy có chất lượng và bảo đảm cam kết về an toàn của cộng đồng
trong thời gian gia giảm để ngăn chặn sự lây lan của COVID19.

Năm nay sẽ là năm thứ 18 của tôi đả phục vụ trong ngành giáo dục công lập và năm thứ 15 với tư
cách là nhà giáo dục K-12. Tôi hiện đang giữ chức vụ hiệu trưởng mùa hè tại Painter EYP và tôi có
kinh nghiệm làm việc từ lớp 6 đến lớp 12 và trường lớp trưởng thành, giảng dạy các khóa học đại
học cao cấp cho giáo viên khoa học và tư vấn cho các công ty công nghệ địa phương về thiết kế
hướng dẫn và tài liệu đào tạo của riêng họ. Ngoài ra, tôi có một sử lược quá trình  đáng tự hào về
việc huấn luyện đô vật toàn thời gian cho Mathson MS, Piedmont MS và Independence HS. Năm tới
này, tôi cũng sẽ nâng khả năng lãnh đạo trường học của mình lên một tầm cao mới với chương trình
Tiến sĩ Giáo Dục tại Đại Học Santa Clara.

Với tư cách là quản trị viên, tôi đã hỗ trợ nhiều chương trình bao gồm AVID (môn tự chọn chuẩn bị
cho đại học), MESA (Kỹ Thuật, Toán Học và Thành Tựu Khoa Học), điền kinh thể thao quanh năm,
PBL (Học tập dựa trên dự án) thông qua Viện Giáo Dục Buck, STEAM và học tập khoa học, và năm
thứ 3 PBIS (Hỗ trợ và Can thiệp Hành vi Tích cực) cùng nhiều vai trò khác. Tôi hy vọng mang các trải
nghiệm này để cộng tác và gắn kết với tất cả nhân viên và cộng đồng để tiếp tục các chương trình
xuất sắc cho Painter tại đây!

Tôi hy vọng sẽ được gặp tất cả mỗi quý vị trong năm nay và mong đợi công việc mà chúng tôi sẽ làm
để phục vụ cho các con em của quý vị bắt đầu năm học tới!

Cảm ơn tất cả quý vị,

Thầy Hiệu Trưởng Joseph Manluco

joseph.manluco@arusd.org
W: 408-928-8406

mailto:joseph.manluco@arusd.org

