BẢN CÂU HỎI: RYAN IRVING JR.
Tên họ:
Ryan C. Irving Jr.
Nghề nghiệp và công ty:
Sinh viên hạng danh dự Đại học University of Houston.
Khu vực thành phố:
Không áp dụng
Số năm sống trong khu vực Khu học chánh CFISD:
19
Vì sao Anh quyết định sống trong khu vực của Khu học chánh CFISD?
Khi tôi còn bé, ưu tiên hàng đầu của mẹ tôi là bảo đảm cho tôi có cơ hội giáo dục tốt
nhất trong Khu học chánh Cy-Fair ISD!
Anh hiện có làm việc với tư cách tình nguyện viên trong Khu học chánh CFISD
không?
Tôi chưa thể tình nguyện thường xuyên nhưng tôi dự định sẽ làm điều này trong tương
lai gần.
Vui lòng cho biết mọi hình thức công việc Anh 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
Hiện nay tôi chưa có tham gia công việc nào.
Xin cho biết những lãnh vực khác mà Anh đã từng ủng hộ Khu học chánh CFISD
không có nêu trong câu hỏi bên trên.
Là cựu học sinh của Khu học chánh CFISD, tôi từng tham gia các đội bóng rổ, điền
kinh, diễn thuyết và tranh luận. Ngoài ra tôi hãnh diện được là hội viên của của Hiệp hội
vận động viên Thiên chúa giáo (Fellowship of Christian Athletes, FCA) và Hiệp hội diễn
thuyết & tranh luận quốc gia (National Speech & Debate Association, NSDA). Tôi mang
ơn những tổ chức này và sự giáo dục tuyệt vời ban giảng huấn và nhân viên tận tâm
dành cho tôi, giúp tôi trở thành người đàn ông như ngày hôm nay.
Xin cho biết những tổ chức của Cy-Fair Anh hiện tham gia, gồm cả các chức vụ
đảm nhiệm.
Tôi là hội viên đang hoạt động của Phòng Thương mại Cy-Fair Chamber of Commerce
và tôi tham dự các cuộc họp của Ủy ban lao động giáo dục (Education Workforce
Committee). Tôi luôn theo sát chương trình giáo dục trong cộng đồng địa phương của
chúng ta cùng với việc thường xuyên đóng góp ý kiến về các chính sách giáo dục đã
được thực hiện. Với tư cách cựu học sinh CFISD, tôi có được một quan điểm độc đáo
về cộng đồng và khu học chánh.

Với khả năng và kinh nghiệm của Anh, trong tư cách ủy viên Hội đồng quản trị,
Anh nghĩ Anh sẽ mang đến cho khu học chánh những đóng góp tốt đẹp nào?
Tôi sẽ mang đến cho khu học chánh một quan điểm khác biệt, phân biệt tôi với các ứng
viên khác vì tôi là sản phẩm của CFISD và vừa tốt nghiệp gần đây. Tôi cảm thấy sự
đóng góp mạnh mẽ nhất của tôi là quan điểm và kinh nghiệm đặc biệt khi lớn lên và
được giáo dục trong khu học chánh này. Tôi xem mình là "người trong cuộc" và tôi yêu
cộng đồng này. Bây giờ, tôi muốn mang kết quả CFISD đầu tư nơi tôi và đóng góp trở
lại bằng cách phục vụ với tư cách ủy viên hội đồng quản trị: sẵn sàng phục vụ, trung
thực, quyết tâm và liêm chính. Tôi trẻ trung, đầy sáng tạo, nhiều năng lực và háo hức
làm việc!
Trách nhiệm của Hội đồng quản trị là gì?
Hội đồng quản trị Cy-Fair là sợi dây liên kết giữa các cộng đồng và hội đồng quản trị,
bảo đảm cho những trường này đáp ứng được nhu cầu đa dạng của học sinh và cộng
đồng của các em. Ủy viên phải chịu trách nhiệm với cộng đồng về phẩm lượng giáo
dục cung cấp tại các trường địa phương trong khuôn khổ tài chánh được phê duyệt.
Nếu những trách nhiệm này được đáp ứng và vượt cao, thì tôi tin rằng khu học chánh
sẽ thành công và phát triển về mọi mặt.
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 có ảnh hưởng lớn trong mọi lãnh vực thành công của
học sinh. Không có quan hệ này, sự thành công của mỗi học sinh, giáo viên và ban
quản trị sẽ gặp nhiều khó khăn. Cùng nhau làm việc trong tinh thần nhóm là thành phần
chính mà hội đồng quản trị phải có để giúp ích cho toàn khu học chánh và thúc đẩy sự
tăng trưởng cũng như cơ hội cho học sinh và nhân viên. Chính tôi, tôi không chỉ là một
nhà lãnh đạo mà còn là một người làm việc hòa đồng theo nhóm. Với tư cách ủy viên,
tôi cam kết là sẽ bảo đảm cho mối quan hệ giữa các ủy viên luôn tốt đẹp và cố gắng hết
sức mình tạo một đơn vị gắn kết để giúp khu học chánh thẳng tiến.
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?
Một số thử thách nghiêm trọng mà khu học chánh đang phải đối diện là sự bình đẳng
của học sinh, an toàn trong trường học và quyền lợi của các nhà giáo. Chúng tôi có thể
mang đến giải pháp tốt đẹp cho những thử thách của khu học chánh bằng cách chú
trọng và tập trung vào thực hiện sứ mệnh của ủy ban chúng tôi. Tôi tin rằng tôi là ứng
viên phù hợp với những ý tưởng mới để hy vọng giải quyết một số những thử thách
này. Tôi sẵn sàng xắn tay áo lên cùng nhau làm việc.

