BẢN CÂU HỎI: JULIE HINAMAN
Tên họ:
Julie M. Hinaman
Tên người phối ngẫu (nếu có):
Alan Hinaman
Các con (nếu có)—tên tuổi, trường đang theo học, và nếu phù hợp, tên trường
trung học và năm tốt nghiệp:
2 con - Allie (17 tuổi), Trường Trung học Cypress Woods HS, Amy (15 tuổi), Trường
Trung học Cypress Woods HS
Nghề nghiệp và công ty:
Tình nguyện viên trong cộng đồng
Khu vực thành phố:
Coles Crossing
Số năm sống trong khu vực Khu học chánh CFISD:
16
Vì sao Bà quyết định sinh sống trong khu vực của Khu học chánh CFISD?
Khi con gái lớn của chúng tôi vừa chập chững biết đi, chồng tôi và tôi quyết định dời
nhà đến một cộng đồng có nhiều gia đình trẻ và hệ thống trường công tốt. Sau khi
nghiên cứu và tìm hiểu về nhiều khu học chánh, đối với chúng tôi, CFISD rõ ràng là khu
học chánh tốt nhất. Cả hai đứa con của tôi đều là học sinh của CFISD từ mẫu giáo và
sẽ rất hãnh diện được tốt nghiệp từ CFISD.
Bà hiện có làm việc với tư cách tình nguyện viên trong Khu học chánh CFISD
không?
Có
Những trường nào?
Với tư cách tình nguyện viên toàn khu học chánh của CFISD, tôi làm việc tại nhiều
trường, không chuyên một trường nào. Tôi hiện đang thường xuyênt tình nguyện tại
Trường trung học Cypress Woods HS, Trường trung học Cypress Falls HS, Trường
trung học Cypress Creek HS và Trường trung học cấp hai Spillane MS. Tôi là cố vấn
viên qua chương trình CFISD Mentor và là cố vấn viên/huấn luyện viên với chương
trình Cy-Hope Ambassadors of Compassion. Năm nay, tôi tình nguyện đi theo xe buýt
của chương trình CFISD Bus Buddy cho các trường tiểu học Duryea ES và Wilson ES.
Vui lòng cho biết mọi hình thức công việc Bà từng tham gia tại các trường thuộc
CFISD và/hoặc trong các câu lạc bộ phụ huynh, đối tác kinh doanh và/hoặc các
ủy ban của khu học chánh

•
•
•
•
•
•
•

Ủy ban lãnh đạo cộng đồng (Community Leadership Committee, CLC) của
CFISD, Chủ tịch
Ủy ban hoạch định tầm xa (Long Range Planning Committee, LRPC) của CFISD,
Đồng chủ tịch
Câu lạc bộ ủng hộ Cypress Woods HS Band Booster Club
Câu lạc bộ ủng hộ Cypress Woods HS Drill Team Booster Club, Thư ký
Hội đồng CPOC Trường trung học cấp hai Spillane MS, Đại diện cộng đồng
Giải thưởng Bạn của giáo dục (Friend of Education Award) do Khu học chánh
CFISD ban tặng năm 2018
Giải thưởng Người hùng của trẻ em (Heroes for Children Award) do Hội đồng
giáo dục tiểu bang ban tặng năm 2019

Xin cho biết những lãnh vực khác mà Bà đã từng ủng hộ Khu học chánh CFISD
không có nêu trong câu hỏi bên trên.
Hàng tuần, tôi mang thực phẩm đến cho nhiều trường qua Chương trình Backpack
Program, là một chương trình hợp tác của CFISD, Cy-Hope và Ngân hàng thực phẩm
Houston. Với tư cách Phó giám đốc tình nguyện Ban đăng ký cử tri, tôi đăng ký học
sinh đủ tiêu chuẩn bỏ phiếu tại các trường trung học trong khu học chánh. Tôi thường
xuyên tham dự các cuộc họp Ủy ban lãnh đạo phụ huynh của Tổng giám đốc khu học
chánh (Superintendent Parent Leadership Committee, SPLC) và các phiên họp VIPS
cấp khu học chánh. Với tư cách là Chủ tịch Ủy ban lãnh đạo cộng đồng, tôi viếng nhiều
nhóm cộng đồng và các quan chức thẩm quyền của chính phủ tiểu bang do dân bầu lên
để vận động cho các trường công lập địa phương của chúng ta.
Xin cho biết những tổ chức của Cy-Fair Bà hiện tham gia, gồm cả các chức vụ
đảm nhiệm.
• Phòng Thương mại Cy-Fair Houston Chamber of Commerce
• Liên đoàn phụ nữ cử tri Cy-Fair League of Women Voters
• Cy-FARE, Hội viên bán chính thức
• Tổ chức National Charity League, Cypress Gems
• Tổ chức 100 Women Who Care, Cy-Fair
Với khả năng và tài cán của Bà, trong tư cách ủy viên Hội đồng quản trị, Bà nghĩ
Bà sẽ mang đến cho khu học chánh những đóng góp tốt đẹp nào?
Với tư cách là phụ huynh, tình nguyện viên đang hoạt động và ủng hộ giáo dục công,
tôi cam kết sẽ hết lòng phục vụ cộng đồng CFISD của chúng ta để bảo đảm tất cả học
sinh được giáo dục xuất sắc và thành công. Với tư cách là Đồng chủ tịch của Ủy ban
LRPC, tôi tích cực hoạt động để phát triển chương trình trái phiếu 2019-2025 và cơ hội
này cho phép tôi lãnh đạo một nhóm thành viên đa dạng trong cộng đồng và giúp tôi
hiểu rõ nhu cầu lâu dài của khu học chánh chúng ta.
Trách nhiệm của Hội đồng quản trị là gì?
Trách nhiệm của Hội đồng quản trị là vạch ra tầm nhìn tương lai cho khu học chánh,
thiết lập các mục tiêu để đạt được tầm nhìn đó, cung cấp nguồn lực bằng cách đưa ra
một ngân sách đúng mục tiêu tài chánh, theo dõi tiến trình hoàn thành các mục tiêu và
tuyển và đánh giá Tổng giám đốc Khu học chánh. Hội đồng quản trị phải phản ảnh tầm

nhìn và giá trị của cộng đồng. Tôi rất vinh dự hiện nay được phục vụ với tư cách ủy
viên được chỉ định của Hội đồng quản trị CFISD.
Mối quan hệ tốt đẹp giữa các ủy viên Hội đồng quản trị ảnh hưởng như thế nào
đến sự thành đạt của học sinh?
Nghiên cứu cho thấy hội đồng quản trị khu học chánh địa phương hòa đồng làm việc
với nhau và với Tổng giám đốc Khu học chánh ảnh hưởng đáng kể đến kết quả học tập
của học sinh. Tuy mỗi ủy viên có thể có những quan điểm khác nhau, nhưng điều quan
trọng là mọi người chú trọng vào kết quả học tập của học sinh và luôn kỳ vọng thành
tích cao đẹp nhất cho tất cả học sinh. Các ủy viên nên tạo dựng và giữ gìn một mối
quan hệ tốt đẹp với ban giám đốc nhà trường, giáo viên, phụ huynh, nhân viên, đối tác
kinh doanh, tổ chức tôn giáo, các quan chức do dân bầu - chúng ta đều là cộng tác viên
trong công việc mang đến cho các em học sinh một chương trình giáo dục mà các em
phải được hưởng.
Khu học chánh đang đối đầu với những thử thách nghiêm trọng nào và những
giải pháp nào có thể thực hiện để giải quyết những vấn đề này?
Sự phức tạp của việc đáp ứng nhu cầu đặc biệt của 117,000 học sinh trong Khu học
chánh CFISD theo hệ thống cung cấp ngân sách hiện tại của tiểu bang tạo nhiều khó
khăn cho khu học chánh ngày càng phát triển của chúng ta. Với tư cách là Ủy viên, tôi
sẽ thay mặt khu học chánh cổ động cho khu học chánh được cấp nguồn tài trợ công
bằng, đồng thời làm việc với ban quản trị khu học chánh để đầu tư vào các chương
trình hữu hiệu trong việc dạy đọc viết sớm, giáo dục ngành nghề, STEM, chương trình
mỹ thuật và những chương trình khác để chuẩn bị cho học sinh thành công ngay bây
giờ và trong tương lai.

