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Các con (nếu có)—tên tuổi, trường đang theo học, và nếu phù hợp, tên trường
trung học và năm tốt nghiệp:
Jason Blackshear, 43, Trường Trung học Cy-Fair HS, 1994; Jeremy (J.P.) Blackshear,
41, Trường Trung học Cy-Fair HS, 1996
Nghề nghiệp và công ty:
Từng làm việc cho Hiệp hội tín dụng Cy-Fair Federal Credit Union (CFFCU), nghỉ hưu
từ 31 tháng 12, 2012.
Khu vực thành phố:
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Số năm sống trong khu vực Khu học chánh CFISD:
41
Vì sao Bà quyết định sinh sống trong khu vực của Khu học chánh CFISD?
Tôi và chồng tôi lớn lên trong vùng The Heights và đi học các trường trong khu học
chánh HISD. Chúng tôi muốn con cái chúng tôi có một tương lai tươi sáng. Thật vậy,
chúng tôi đã mua nhà trong Khu học chánh Cy-Fair ISD ngay cả khi chúng tôi chưa có
con và dọn vào căn nhà này mà chúng tôi vẫn còn làm chủ cho đến nay khi hai con
chúng tôi được 13 tháng và 2 tuổi rưỡi. Chúng tôi chọn Khu học chánh Cy-Fair ISD vì
khu học chánh này nổi tiếng là một khu học chánh tiến bộ và giáo dục học sinh xuất
sắc.
Bà hiện có làm việc với tư cách tình nguyện viên trong Khu học chánh CFISD
không?
Có
Tại những trường nào?
Trường tiểu học Danish Elementary, Tình nguyện viên đọc sách cho học sinh. Ngoài ra,
mỗi năm vào tháng Năm và vào dịp Lễ Giáng sinh, tôi cũng phối hợp và tổ chức Buổi
tiệc trưa Cảm tạ nhân viên nhà trường thay mặt cho nhà thờ của tôi, Nhà thờ Good
Shepherd UMC, là nhà thờ bảo trợ trường tiểu học Danish.
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

Các ủy ban trái phiếu, từ thập niên 1990 đến 2014; Đồng chủ tịch Ủy ban trái phiếu
năm 2014; Tình nguyện viên đọc sách cho học sinh, Trường tiểu học Emmott
Elementary; Cố vấn học sinh, Trường trung học cấp hai Cook Middle School. Trong thời
gian làm Chủ tịch Hiệp hội tín dụng CFFCU, chúng tôi bảo trợ cho Trường tiểu học
Band Elementary và hợp tác với trường. Nhân viên hiệp hội được phép lấy giờ nghỉ để
tình nguyện đọc hoặc cố vấn cho học sinh trong trường. Tham gia chương trình Bud
Buddy, kể từ khi chương trình được thành lập. Tình nguyện viên và người thu mua
trong 28 năm cho Chương trình Livestock Show của Khu học chánh CFISD từ năm
1990; Hội viên, Câu lạc bộ ủng hộ thể thao Cy-Fair HS FFA Booster Club, 1990-1996;
Hội viên, Câu lạc bộ ủng hộ thể thao Cy-Ranch HS FFA Booster Club, 2017-cho đến
nay.
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.
Hội đồng quản trị Khu học chánh CFISD, Chức vị 4, 2015-cho đến nay; Ủy viên Quỹ
giáo dục Cy-Fair Educational Foundation, 1996-cho đến nay; Ủy viên Hội đồng quản trị
Cy-Hope, 2011-cho đến nay, Thư ký, 2011-2017; Ủy viên Hội đồng lãnh đạo CFISD, từ
sơ khai-2015; Tham gia tổ chức Junior Achievement, Exchange City.
Xin cho biết những tổ chức của Cy-Fair Bà hiện tham gia, gồm cả các chức vụ
đảm nhiệm.
Hội viên, Phòng thương mại Cy-Fair/Houston Chamber of Commerce, Thư ký, Hội đồng
quản trị 2013-2018; Đồng chủ tịch Cy-Fair John Fox Chamber Herd, 2014-cho đến nay;
Đồng chủ tịch Phòng Công vụ Cy-Fair Chamber Governmental Affairs, 2004-2019; Chủ
tịch CFEF, 2009-2011, Ủy ban lãnh đạo cao cấp, 2007-2015, 2017-cho đến nay, Đồng
chủ tịch Chương trình Salute to Our heroes, 2009-2011.
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?
Tôi sẽ đóng góp khả năng lãnh đạo của tôi qua vai trò hiện tại là ủy viên hội đồng quản
trị. Tôi liên tục thăng tiến trong suốt sự nghiệp 28.5 năm làm việc cho Hiệp hội tín dụng
Cy-Fair FCU, trong đó, tôi giữ chức vụ Chủ tịch trong 18.5 năm sau cùng. Tôi ủng hộ
mạnh mẽ tinh thần làm việc theo nhóm và cùng nhau hợp tác để lấy sự đồng thuận. Tôi
nghĩ rằng tôi là một người công bằng và khách quan, luôn lắng nghe và nỗ lực hợp tác
cho lợi ích của học sinh, nhân viên và người đóng thuế.
Trách nhiệm của Hội đồng quản trị là gì?
Trách nhiệm chính của Hội đồng quản trị là chọn lọc, tuyển dụng và đánh giá Tổng
giám đốc khu học chánh. Điều này đòi hỏi các trường học của khu học chánh phải đào
tạo và giúp cho học sinh thành đạt bằng cách theo dõi các báo cáo TEA và báo cáo nội
bộ của chúng tôi. Chúng tôi phải theo dõi và đo lường điểm/kết quả các bài thi trắc
nghiệm. Để đạt được điều này, chúng tôi phải thiết lập các chương trình không ngừng
phát triển và những chương trình đảm bảo sự thành công cho TẤT CẢ học sinh.

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?
Quan hệ tốt đẹp giữa các ủy viên hội đồng quản trị rất quan trọng đối với sự thành công
học tập của học sinh. Tất cả mọi người trong hội đồng phải chú tâm cùng nhau làm việc
để bảo đảm rằng TẤT CẢ học sinh đều thành công. Điều này không nhất thiết là lúc
nào chúng tôi cũng phải đồng ý với nhau. Mà có nghĩa là cùng nhau tìm những chương
trình, kỹ thuật và phương pháp mới cho mọi tầng lớp khả năng học sinh. Là khách quan
và lắng nghe với sự tôn trọng mọi ý tưởng và ý kiến. Đây là mối quan hệ của Hội đồng
quản trị đương nhiệm của chúng tôi.
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?
Nguồn tài trợ từ Tiểu bang Texas cho giáo dục vẫn là một trong những thách thức lớn
nhất của chúng tôi. Tôi lo ngại nhiều về việc chính phủ chuyển tiền thuế của người dân
vào các trường công được phép lựa chọn (charter school) và các chương trình phụ
huynh hưởng phiếu giáo dục (voucher program), là những trường không phải chịu trách
nhiệm đối với chính phủ như các trường công lập. Tiếp tục phát triển mối quan hệ với
các quan chức thẩm quyền của chính phủ tiểu bang do dân bầu lên và trở thành người
bảo vệ quyền lợi mạnh mẽ cho các trường công lập sẽ tiếp tục là ưu tiên hàng đầu.
STAAR và các bài thi trắc nghiệm vẫn còn là mối quan tâm chính của chúng tôi.

