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TÊN: Ryan C. Irving, Jr. 
 
SỐ NĂM TẠI CFISD: 21 
 
PHÂN KHU: Copperfield 
 
NGHỀ NGHIỆP: Học sinh Giỏi tại Trường đại học Houston 
 
NGƯỜI PHỐI NGẪU: không có 
 
CÁC CON: không có 
 
 
Tại sao ông lại quyết định sinh sống tại CFISD? 
Mẹ tôi đã quyết định chuyển chúng tôi đến khu vực Cypress-Fairbanks để tôi có thể nhận được 
cơ hội giáo dục tốt nhất đã và vẫn đang là CFISD. 
 
 
Hiện tại ông có là một tình nguyện viên tại CFISD không? Nếu có, tại (các) trường nào? 
Không 
 
Ông đã từng là một tình nguyện viên tại CFISD chưa (liệt kê các năm)? 
Có, tôi đã làm Người đồng hành Xe buýt cho Trường Tiểu học Duryea và Walker vào năm 
2021. 
 
Hãy liệt kê sự tham gia của ông tại trường CFISD và/hoặc trong các hội phụ huynh học 
khu, hợp tác kinh doanh và/hoặc ủy ban trong học khu. 
Tôi học tại CFISD trong suốt 12 năm từ lớp một đến lớp mười hai. Tôi đã trở thành thành viên 
của Phòng Thương mại Cy-Fair Houston vào năm 2019. Năm 2020, tôi trở thành thành viên 
của Ủy ban Lãnh đạo Cộng đồng (CLC) 
 
Hãy nêu bất cứ lĩnh vực nào khác trong đó ông đã ủng hộ CFISD, không bao gồm trường 
hợp trong câu hỏi trước đó. 
Là một cựu học sinh của CFISD, tôi đã tham gia đội bóng rổ, chạy việt dã, là thành viên của đội 
diễn thuyết & tranh luận và là thành viên đầy tự hào của Hội vận động viên Cơ đốc giáo (FCA) 
cũng như Hiệp hội Diễn thuyết & Tranh luận Quốc gia (NSDA). 
 



Hãy nêu những tổ chức tại Cy-Fair mà ông hiện đang tham gia, bao gồm các chức vụ đã 
đảm nhiệm. 
Tôi là một thành viên tích cực của Phòng Thương mại Cy-Fair Houston, và tôi đã từng tham dự 
các cuộc họp của Ủy ban Lực lượng Lao động Giáo dục. Tôi cũng đã tham dự hầu hết các cuộc 
họp hội đồng trong 4 năm qua. Tôi luôn theo dõi sát sao tin tức về giáo dục trong cộng đồng địa 
phương của chúng ta cùng với việc đưa ra phản hồi thường xuyên về các chính sách giáo dục 
đã được thực hiện. Vì tôi là một cựu học sinh CFISD, điều này cho phép tôi có một góc nhìn 
độc đáo. 
 
Xét đến các kỹ năng và tài năng của ông, ông sẽ có đóng góp tích cực nào trong cương 
vị ủy viên của Hội đồng Chưởng quản? 
Tôi đưa ra một quan điểm khác biệt để phân biệt tôi với các ứng cử viên khác đó là là một 
thành quả và là học sinh mới tốt nghiệp tại CFISD. Tôi cảm thấy đóng góp mạnh mẽ nhất của 
tôi là quan điểm và trải nghiệm đặc biệt khi lớn lên và được giáo dục trong học khu. Bây giờ, tôi 
muốn lấy sự đầu tư mà tôi đã nhận được từ CFISD và hồi đáp lại bằng cách phụng sự cộng 
đồng. Tôi sáng tạo, tân thời, và mong muốn được làm việc. 
 
Trách nhiệm của Hội đồng Chưởng quản là gì? 
Giao tiếp với cộng đồng. Áp dụng các mục tiêu, ưu tiên và theo dõi thành công. Thuê hoặc sa 
thải tổng giám đốc học khu và đánh giá thành công. Áp dụng một ngân sách và đặt ra thuế 
suất. Thông qua các chính sách và xem xét tính hiệu quả. Làm việc với các nhà lãnh đạo tiểu 
bang. Các chưởng quản chịu trách nhiệm về chất lượng giáo dục của học khu được cung cấp 
tại các trường học địa phương trong khuôn khổ tài chính đã được phê duyệt. Nếu những trách 
nhiệm này tiếp tục được thực hiện, tôi tin rằng học khu sẽ thành công và phát triển về mọi mặt. 
 
Mối quan hệ chưởng quản tích cực trong Hội đồng có vai trò như thế nào trong ảnh 
hưởng đến thành công của học sinh? 
Quan hệ chưởng quản tích cực ảnh hưởng đáng kể đến thành công. Làm việc đoàn kết cùng 
nhau là một trong những công tác chính mà hội đồng quản trị phải làm để mang lại lợi ích cho 
học khu để thúc đẩy sự phát triển, và cơ hội cho tất cả học sinh và nhân viên. Trong thâm tâm 
tôi, tôi không chỉ là một nhà lãnh đạo mà còn là một người có chơi có tinh thần đồng đội. Với tư 
cách là chưởng quản, tôi cam kết đảm bảo rằng các mối quan hệ chưởng quản vẫn sẽ luôn tích 
cực và sẽ điều hành như một thể thống nhất để đưa học khu này tiến lên. 
 
Đâu là những thách thức lớn mà học khu phải đối diện, và giải pháp khả dĩ nào để giải 
quyết những vấn đề đó? 
Duy trì các tiêu chuẩn học tập cao/thu hẹp khoảng cách thành tích. Giữ lại và tuyển dụng 
những cá nhân có trình độ cao theo phản ánh của học sinh. Rút khỏi dịch vụ chăm sóc TRS và 
tìm kiếm một hệ thống chăm sóc sức khỏe mới. Tôi có kế hoạch làm việc với các thành viên 
khác trong hội đồng cũng như ban quản trị để soạn thảo phương hướng hành động tốt nhất để 
giúp học sinh bắt kịp tiến độ học tập bị chậm trễ do đại dịch. Làm việc với bộ phận nhân sự và 



quản lý về việc giữ chân và tuyển dụng giáo viên. Tạo một ủy ban để tìm kiếm dịch vụ bảo hiểm 
giá cả phải chăng. 


