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Posición 2 en la boleta

Hijos: 
Dos - ambos egresados de escuelas 
del ISD de Klein 

Ocupación:
Gerente de escalamiento 

Universidad/Título: 
Licenciatura en Ingeniería eléctrica;
MS en informática; MBA

Years lived in Klein ISD: 
18 años

En su opinión, ¿cuáles es el rol y cuáles son las responsabilidades de la Junta Escolar?
La Junta Escolar es un vínculo público crucial con la administración de una escuela. Las comunidades eligen a los miembros de una 
junta para trabajar en equipo a través del superintendente a fin de proveer experiencias educativas adecuadas para todos nuestros 
estudiantes. La Junta Escolar es responsable de mejorar el rendimiento académico, el ambiente escolar positivo y seguro, la
responsabilidad financiera, el personal de calidad, el desarrollo de políticas sólidas y la supervisión. Logra estas metas como un 
equipo a través de la administración.

¿Cuáles son sus prioridades para el distrito en el próximo año?
Estas no son solo mis prioridades sino las prioridades y la visión comunes de la junta para el Klein ISD. Ahora que contamos con una 
visión común de Promise2Purpose, un plan estratégico y un equipo entusiasta para lograrlo, deberíamos comunicar y congregar 
a todos los interesados en torno al plan estratégico y mantenerlos al tanto del progreso. Apoyar a los estudiantes, los docentes, la 
administración y los padres para gestionar el cambio.  Empoderar a la administración a través de recursos para poner en práctica de 
modo tal que “todos los estudiantes tengan oportunidades de perseguir sus intereses”.

¿Qué aporte positivo quisiera hacer como miembro de la Junta Escolar?
Mi abuelo y mi padre fueron docentes y fomentaron en mí un profundo aprecio por la educación. La educación me permitió venir a los 
Estados Unidos y me dio muchas oportunidades. Mis hijos recibieron una gran educación en el Klein ISD. Mi experiencia educativa 
y comercial me ayuda a entender lo que necesitamos en los futuros ciudadanos, empleados y empresarios. Seré un defensor de la 
educación pública, apoyaré a nuestro plan estratégico y ayudaré a adoptar sólidas políticas fiscales para lograr el éxito a largo plazo. 
Trabajar para mi comunidad. Espero que mi aporte en la junta escolar traiga dirección para que todos podamos estar orgullosos de la 
educación del siglo XXI al alcance de la próxima generación de líderes de Klein.
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子女: 
2 - 都畢業於Klein ISD學校

職業:  
運營維護經理

大學/學位：
電子工程學士; 計算機科學
碩士；工商管理碩士

Klein獨立學區居住年數：18

您眼中的教育董事會的角色與責任是什麽？
教育董事會在學校管理與公衆事業中起到了重要的連接作用。董事會成員由委員會選
出，在管理者的指導下團隊協作為廣大學子提供良好的教育體驗。教育董事會為學生的
發展負責，為他們提供安全的學校環境，資金支持, 培養素質人才，以及用發展的眼光
制定合理的政策。在行政管理中團隊合作達成這些目標。 

在接下來的几年，您對選區的優先要務是？
這些不是我個人的優先要務而是整個董事會的共同目標以及整個Klein獨立學區的共同願
景。既然我們有著共同的目標，決策方案，我們的團隊充滿熱情把握良機，我們應聯通
所有的相關負責人員，圍繞決策不斷進步學習。幫助同學們，老師們，行政管理人員們
以及家長們更好地應對未來的變化。賦予行政管理足夠的資源讓“所有學生都有機會追
求他們的理想.” 
 
作爲教育董事會成員您將做出哪些積極貢獻？
我的外祖父以及父親都是老師，他們培養了我對教育事業濃厚的珍重。教育讓我來到美
國，給予了我很多機會。我的孩子們也收益與Klein獨立學區的良好教育。我的學業以及
從業生涯讓我理解到我們的社會需要怎樣的公民，就業者以及企業家。我將爲公共教育
發聲，幫助制定我們的戰略，以及合理的政策為我們長久性的成功做出努力。為我的社
區服務我希望能對教育董事會做出貢獻，指引方向，這樣我們才能為我們未來年輕一代
Klein領袖們所能負擔起的21世紀的教育而感到自豪。
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Con:  
Hai con - cả hai đều tốt nghiệp 
tại các trường của Klein ISD

Nghề Nghiệp:  
Quản Lý Khủng Hoảng Leo 
Thang

Đại Học/Bằng Cấp:
Cử Nhân Kỹ Thuật Điện; Thạc 
Sĩ Khoa Học Máy Tính; MBA

Số năm sống tại Klein ISD: 18

Ông nghĩ vai trò và trách nhiệm của Hội Đồng Nhà Trường là gì?
Hội Đồng nhà trường là liên kết cộng đồng quan trọng tới ban quản trị nhà trường. Các thành viên hội đồng được cộng đồng 
bầu chọn để cung cấp các trải nghiệm giáo dục phù hợp cho tất cả các học sinh của chúng ta khi làm việc theo một đội ngũ 
thông qua tổng giám đốc . Hội đồng nhà trường chịu trách nhiệm về các thành tựu tiến bộ của học sinh, môi trường học đường 
tích cực và an toàn, trách nhiệm giải trình về tài chính, nhân sự có chất lượng, phát triển chính sách và thực hiện giám sát đáng 
tin cậy. Họ sẽ đạt được các mục tiêu này khi thực hiện quản trị theo đội ngũ. 
 
Ông có ưu tiên gì cho học khu trong những năm tiếp theo?
Đây không chỉ là những ưu tiên của tôi, mà là ưu tiên và tầm nhìn mà cả hội đồng cùng chia sẻ dành cho Klein ISD. Hiện tại? chúng 
tôi cùng chia sẻ tầm nhìn Promise2Purpose (Lời Hứa tới Mục Đích), kế hoạch chiến lược và một đội ngũ say mê đạt được thành tựu, 
chúng tôi nên trao đổi và tập hợp tất cả các bên liên quan cùng xoay quanh kế hoạch chiến lược và thông báo cho họ về những tiến bộ 
đạt được. Hỗ trợ học sinh, giáo viên, quản trị viên và phụ huynh quản lý thay đổi. Trao quyền quản trị cùng các nguồn lực để thực hành 
điều “tất cả các em học sinh đều có cơ hội theo đuổi hứng thú của mình.” 

Đóng góp tích cực nào ông sẽ thực hiện với vai trò thành viên Hội Đồng Nhà Trường?
Ông và cha của tôi đều là giáo viên, và họ đã nuôi dưỡng trong tôi niềm trân trọng sâu sắc với giáo dục. Giáo dục giúp tôi 
đến Hoa Kỳ và mở ra nhiều cơ hội. Các con tôi cũng được nhận nền giáo dục tuyệt vời từ Klein ISD. Kinh nghiệm giáo 
dục và kinh doanh của tôi giúp tôi hiểu điều chúng ta cần cho các công dân, nhân viên và doanh nhân khởi sự trong tương 
lai. Tôi sẽ là người ủng hộ cho giáo dục công, người hỗ trợ cho kế hoạch chiến lược của chúng ta và trợ giúp thông qua các 
chính sách tài khóa đáng tin để đạt được thành công dài hạn. Phục vụ cộng đồng của tôi. Tôi hi vọng rằng đóng góp của tôi 
cho hội đồng nhà trường sẽ mang lại hướng đi mà tất cả chúng ta đều có thể tự hào về nền giáo dục thể kỷ 21 được cung cấp 
cho thế hệ lãnh đạo tiếp theo của Klein.


