
Julie Benes, Position 4
Ballot Position 3

Children: 
Three:
two at French Elementary
one at Hofius Intermediate

Occupation:
Lawyer

College/Degree:
Boston University - Political Science & 
Journalism
Kent College of Law

Years lived in Klein ISD:
4.5 years

What do you see as the School Board’s roles and responsibilities?
The Board’s responsibility is to provide oversight and accountability in every issue affecting our schools. Decisions should 
be based on principled leadership and open discourse, not a rubber stamp. It is the Board’s responsibility to effectively 
communicate with the families and taxpayers of Klein and to ensure our tax dollars are used responsibly.  At the same 
time, the Board is responsible to ensure every child has the opportunity to receive a quality education and the tools to 
succeed in the future.

What are your priorities for the district in the coming year?
We need to work harder to meet the needs of every child by improving the curriculum, overhauling our special education 
services, developing our gifted & talented programs and supporting athletics, music and arts programming. The safety of 
our students and staff is also a top priority, and we must remain vigilant in our efforts to keep our schools safe.  In order 
to keep a balanced budget, we need to seek creative sources of funding and cut expenses while maintaining the highest 
standards.

What positive contribution would you make as a School Board member?
As a parent, I see first-hand the challenges our students and teachers face every day and I will give a stronger voice to 
those concerns.  I will use my experience as a lawyer to challenge the status quo and advocate for the students, families 
and taxpayers of Klein ISD so important decisions are always made in the best interest of the students and are fair to the 
families and taxpayers of Klein ISD.  



Julie Benes, Posición 4
Posición 3 en la boleta

Hijos: 
Tres:
dos en la primaria French
uno en la intermedia Hofius

Ocupación:
Abogada

Universidad/Título:
Boston University - Ciencias Políticas 
y Periodismo
Facultad de Derecho Kent

Años de residencia en Klein ISD:
4.5 años

En su opinión, ¿cuáles son los roles y las responsabilidades de la Junta Escolar?
La responsabilidad de la Junta es proveer supervisión y rendir cuentas de cada uno de los asuntos que afectan a nuestras escuelas. 
Las decisiones deberían basarse en un liderazgo con principios y discurso sincero, no en una simple formalidad. Es responsabilidad 
de la Junta comunicarse eficazmente con las familias y los contribuyentes de Klein y garantizar que el dinero de nuestros impuestos 
se utilice de forma responsable. Al mismo tiempo, la Junta es responsable de garantizar que cada niño y niña tenga la oportunidad de 
recibir una educación de calidad y las herramientas necesarias para triunfar en el futuro.

¿Cuáles son sus prioridades para el distrito en el próximo año?
Tenemos que trabajar más duro para cubrir las necesidades de cada niño y niña a través de mejorar el currículo, ajustar nuestros 
servicios de educación especial, desarrollar programas para dotados y talentosos y apoyar los programas deportivos, de música y de 
artes. La seguridad de nuestros estudiantes y del plantel también es un máxima prioridad y debemos permanecer atentos en nuestros 
esfuerzos para mantener a nuestras escuelas a salvo. Para mantener un presupuesto equilibrado, debemos buscar fuentes creativas 
de financiación y recortar gastos mientras conservamos los más altos estándares.

¿Qué aporte positivo quisiera hacer como miembro de la Junta Escolar?
Como madre, veo con mis propios ojos los retos que nuestros estudiantes y docentes enfrentan cada día y expresaré con más fuerza 
esas inquietudes. Usaré mi experiencia como abogada para cuestionar el status quo e interceder por los estudiantes, las familias y 
los contribuyentes del Klein ISD para que las decisiones importantes se tomen siempre para el bien de los estudiantes y sean justas 
para las familias y los contribuyentes del Klein ISD.



Julie Benes，職位4
選票職位3

子女：
3：
2個就讀於French小學
1個就讀於Hofius初中 

職業：
律師 

大學/學位：
Boston大學 - 政治學&
新聞、Kent法學院 
 
Klein獨立學區居住年數：
4.5年

您眼中的教育董事會的角色與責任是什麽？
董事會的職責是為任何影響我們學校的行爲進行監督並擔起責任。決策應基於有效的領導力以及開
放的話語權而不是例行公事。董事會的責任就是與家庭以及Klein的納稅人建立起有效的溝通機制
確保我們的稅收使用合理。同時，董事會應負起責任，確保每一個兒童都能獲得素質教育并在日後
成才的機會。
 
在接下來的几年，您對選區的優先要務是？
我們需更加努力地滿足每一個兒童的需求，完善他們的課程大綱，整修我們的特殊教育服務體系，
發展我們的gifted & talented培養項目以及大力支持體育，音樂，藝術發展計劃。我們學生與教職
工的安全也是一個工作重心，在學校的安保問題上我們必須保持警惕。為保持收支平衡，我們需要
在籌資上多找出路不斷創新，在削減開支的同時保持最高標準。 

作爲教育董事會成員您將做出哪些積極貢獻？
作爲父母，我親眼目睹了我們學生和老師每天面對的挑戰，我將著力回應這些顧慮。作爲律師，我
將利用我的從業經驗挑戰現狀，並為我們的每一位學生，每一個家庭以及Klein獨立學區的每一位
納稅人發聲，確保制定重大決策基於學生利益。對於Klein獨立學區的每個家庭，每位納稅人來説
也公平可言。



Julie Benes, Vị Trí 4
Vị Trí Lá Phiếu 3

Con:
Ba con:
hai con học tại Tiểu Học French
một con học tại Trung Học Hofius
 
Nghề Nghiệp:
Luật Sư 

Đại Học/Bằng Cấp:
Đại Học Boston University - Khoa 
học & Báo Chí Chính Trị Đại Học 
Luật Kent 

Số năm sống tại Klein ISD: 
4.5 năm

Bà nghĩ vai trò và trách nhiệm của Hội Đồng Nhà Trường là gì?
Trách nhiệm của Hội Đồng là giám sát và thực hiện trách nhiệm giải trình về mọi vấn đề đang tác động lên các 
trường học của chúng ta. Các quyết định nên dựa trên nguyên lý lãnh đạo và chia sẻ công khai, chứ không quyết 
định mà không xem xét. Trách nhiệm của Hội Đồng cũng là trao đổi hiệu quả với các gia đình và những người 
đóng thuế của Klein và đảm bảo các đồng tiền thuế của chúng ta được sử dụng một cách có trách nhiệm. Đồng 
thời, Hội Đồng cũng chịu trách nhiệm đảm bảo mọi trẻ đều có cơ hội được nhận giáo dục chất lượng và các công 
cụ để thành công trong tương lai.
Bà có ưu tiên gì cho học khu trong những năm tiếp theo?
Chúng ta cần làm việc chăm chỉ hơn nữa để đáp ứng nhu cầu của từng trẻ bằng cách nâng cao chương trình đào 
tạo, xem xét lại toàn bộ các dịch vụ giáo dục đặc biệt của chúng ta, xây dựng các chương trình tài năng và hỗ trợ 
các chương trình thể thao, âm nhạc và nghệ thuật. Sự an toàn của các học sinh và nhân viên của chúng ta cũng là 
ưu tiên hàng đầu, và chúng ta phải luôn thận trọng với nỗ lực giữ cho các trường học của chúng ta an toàn. Để cân 
đối ngân sách, chúng ta cần tìm kiếm các nguồn tài trợ sáng tạo và cắt giảm chi phí trong khi vẫn duy trì được các 
tiêu chuẩn cao nhất.
Đóng góp tích cực nào bà sẽ thực hiện với vai trò thành viên Hội Đồng Nhà Trường?
Là một phụ huynh, bản thân tôi cũng thấy được những thách thức mà các em học sinh và giáo viên của chúng ta 
đang phải đối diện hàng ngày, và tôi sẽ lên tiếng mạnh mẽ hơn về những lo ngại này. Tôi sẽ sử dụng kinh nghiệm 
luật sư của tôi để thách thức tình hình hiện tại và bảo vệ các em học sinh, gia đình và những người đóng thuế của 
Klein ISD; vì vậy, các quyết định quan trọng luôn được thực hiện khi đặt lợi ích của học sinh lên hàng đầu, và 
công bằng với các gia đình và người đóng thuế của Klein ISD.


