
Seth Batiste, Position 3
Ballot Position 1

Children:
Sienna, Sullivan, Stanton
all attend Klein schools

Occupation:
Professor & Education/Business Consultant

College/Degree: 
Our Lady of the Lake University - 
Ph.D. in Business
Certified Bilingual/ESL/Regular 1-8 grade (TX) 

Years lived in Klein ISD: 15

Facebook

What do you see as the School Board’s role and responsibilities?
I think the board’s role is to continue to have open, honest discussions with the public about the direction public 
school is taking. Board members must be strategic and willing to tackle some of the toughest problems facing 
public education. 

What are your priorities for the district in the coming year?
I would like to identify threats to quality education and work to foster, as well as, take advantage of opportunities 
that help to move the district forward. One such issue is how to approach funding in a best practices, fiscally 
responsible manner.

What positive contribution would you make as a School Board member?
As a board member, I would like to be more involved in decision-making processes that affect partnerships locally 
and around our state. I believe board members should be actively involved in working out funding solutions locally 
and with stakeholders in Austin.



Seth Batiste，Posición 3
Posición 1 en la boleta

 
Hijos:
Sienna, Sullivan, Stanton
todos asisten a escuelas en Klein

Ocupación:
Profesor y Asesor de Educación y negocios 

Universidad/Título:
Our Lady of the Lake University -
Doctorado en Negocios
Bilingüe certificado/ESL/Regular 1-8 grado 
(TX)

Años de residencia en Klein ISD:
15

En su opinión, ¿cuáles es el rol y cuáles son las responsabilidades de la Junta Escolar?
Creo que el rol de la junta es seguir manteniendo debates honestos y sinceros con el público sobre la dirección que está tomando 
la educación pública. Los miembros de la junta deben ser estrategas y estar dispuestos a encarar algunos de los problemas más 
difíciles que enfrenta la educación pública.

¿Cuáles son sus prioridades para el distrito en el próximo año?
Me gustaría identificar amenazas a la educación de calidad y trabajar para promover, además de aprovechar, oportunidades que 
ayuden al avance del distrito. Un problema de ese tipo es cómo abordar la financiación en una manera responsable desde el 
punto de vista fiscal y con las mejores prácticas. 
 
¿Qué aporte positivo quisiera hacer como miembro de la Junta Escolar?
Como uno de los miembros de la junta, quisiera participar más en los procesos de toma de decisiones que afectan las asoci-
aciones a nivel local y por nuestro estado. Creo que los miembros de la junta deberían participar activamente en encontrar 
soluciones de financiación a nivel local y con interesados en Austin



Seth Batiste，職位3
選票職位 1

 
子女：
Sienna, Sullivan, Stanton
都在Klein讀書

職業：
教授 & 教育/商務咨詢師 

大學/學位：
Lake 大學畢業-
商科博士
雙語/英語非母語/常規1-8年級(TX)證
書

您眼中的教育董事會的角色與責任是什麽？
我認爲董事會應繼續思考公立學校未來的方向，并公開真誠地與大衆進行探討。董事會
必須有戰略思維並願意面對公共教育中存在的一些最爲棘手的問題。 

在接下來的几年，您對選區的優先要務是？
我期待能夠識別素質教育面臨的威脅與挑戰並抓住機遇進一步推動選區的發展。其中一
個問題就是如何在實踐中得出最佳籌資的方法，並且財政上可行。 
 
作爲教育董事會成員您將做出哪些積極貢獻？
作爲董事會成員，我將會更加積極投入決策制定過程，這些決策將會推動本地以及州際
合作。我認爲董事會成員應積與本地人員及Austin相關人員積極討論籌資方案。



Seth Batiste, Vị Trí 3
Vị Trí Lá Phiếu 1

 

Con:
Sienna, Sullivan, Stanton
đều theo học tại các trường của Klein
 
Nghề Nghiệp:
Giáo Sư & Tư Vấn Giáo Dục/Kinh 
Doanh 

Đại Học/Bằng Cấp:
Our Lady of the Lake University -
Tiến Sĩ Kinh Doanh
Chứng nhận Song Ngữ/ESL/Thông 
Thường lớp 1-8 (TX) 

Số năm sống tại Klein ISD: 15

Ông nghĩ vai trò và trách nhiệm của Hội Đồng Nhà Trường là gì?
Tôi nghĩ vai trò của hội đồng là tiếp tục thực hiện trao đổi cởi mở, chân thành với công chúng 
về định hướng mà trường công lập đang thực hiện. Các thành viên cộng đồng phải có tầm chiến 
lược và sẵn sàng giải quyết một số vấn đề khó khăn nhất mà giáo dục công lập đang đối mặt. 

Ông có ưu tiên gì cho học khu trong những năm tiếp theo?
Tôi muốn xác định các nguy cơ về giáo dục chất lượng và làm việc để nuôi dưỡng cũng như tận 
dụng các cơ hội giúp học khu tiến tới. Một vấn đề như vậy là cách tiếp cận tài trợ với các thực 
hành tốt nhất, trách nhiệm nhất về mặt tài khóa. 
 
Đóng góp tích cực nào ông sẽ thực hiện với vai trò thành viên Hội Đồng Nhà Trường?
Là một thành viên hội đồng, tôi muốn được tham gia nhiều hơn trong quá trình đưa các quyết 
định ảnh hưởng đến các mối quan hệ đối tác trong địa phương và quanh tiểu bang của chúng ta. 
Tôi tin tưởng rằng các thành viên hội đồng nên tham gia một cách tích cực để tìm kiếm các giải 
pháp tài trợ trong khu vực và với các bên liên quan tại Austin.


