
Chris “CT” Todd, Position 3
Ballot Position 3

Children:  
Madison -Sophomore at Klein Oak
Joshua - 7th-grader at Krimmel

Occupation:
Pastor of Operations and COO at
Champion Forest Baptist Church

College/Degree:
University of Houston - Political Science
 minor in Psychology

Years lived in Klein ISD: 
most of his life;
attended Benfer, Strack, and Klein Oak

What do you see as the School Board’s roles and responsibilities?
As a board member, my responsibilities will be to work as a team with the other board members to:
1) Adopt and evaluate policies, procedures, and goals that allow the district to achieve Promise2Purpose for every 
student. 2) Hire and evaluate the Superintendent. 3) Oversee district finances and to adopt annual budgets.
4) Protect and advance public education through advocating for the community, employees, and students of Klein ISD.

What are your priorities for the district in the coming year?
Having served on the Strategic Planning Committee, I’m invested in Promise2Purpose. We must continue to work 
towards achieving the five pillars of the strategic plan. Further, we must openly and honestly evaluate the effects of 
recent budget cuts and how/if they are shaping our ability to achieve Promise2Purpose. Finally, we must be realistic 
about the reality of our community! We must embrace our changing community while preserving the heritage that has 
made Klein great.

What positive contribution would you make as a School Board member?
As a pastor I know we must embrace our differences and build relationships. I will foster open and honest communication resulting 
in the best for students. My experience transitioning our church to truly multi-cultural will bring a valuable perspective 
to the board. Finally, I have extensive enterprise technology experience, something missing in the existing board. 
With an ever-increasing footprint, technology use in school must be innovative and productive, not just merely that of 
electronic textbooks.



Chris “CT” Todd, Posición 3
Posición 3 en la boleta

Hijos:
Madison -Segundo año en Klein Oak
Joshua - en 7.o grado en Krimmel

Ocupación:
Pastor de Operaciones y Director de 
Operaciones en la
Iglesia Bautista de Champion Forest 

Universidad/Título: 
University of Houston - Ciencias Políti-
cas
subespecialización en Psicología

Años de residencia en Klein ISD:
la mayor parte de su vida;
asistió a Benfer, Strack y Klein Oak

En su opinión, ¿cuáles son los roles y las responsabilidades de la Junta Escolar?
Como miembro de la junta, mis responsabilidades serán trabajar como un equipo con los otros miembros de la junta para:
1) Adoptar y evaluar políticas, procedimientos y metas que le permitan al distrito lograr su visión de Promise2Purpose para 
cada estudiante.  2) Contratar y evaluar al Superintendente. 3) Supervisar las finanzas del distrito y adoptar presupuestos 
anuales. 4) Proteger y fomentar la educación pública a través de la defensa de la comunidad, los empleados y los estudiantes 
del Klein ISD.

¿Cuáles son sus prioridades para el distrito en el año que viene?
Al haber trabajado en el Comité de Planificación Estratégica, estoy comprometido con la visión de Promise2Purpose. Debemos 
seguir trabajando para lograr los cinco pilares del plan estratégico. Además, debemos evaluar con sinceridad y honestidad los 
efectos de los recientes recortes del presupuesto y cómo o si están afectando nuestra capacidad para lograr la visión de Prom-
ise2Purpose. Por último, debemos ser realistas sobre la realidad de nuestra comunidad. Debemos aceptar a nuestra cambiante 
comunidad mientras conservamos nuestra herencia que ha hecho a Klein grandioso.

¿Qué aporte positivo quisiera hacer como miembro de la Junta Escolar?
Como pastor, sé que debemos aceptar nuestras diferencias y construir relaciones. Fomentaré la comunicación sincera y hon-
esta que produzca los mejores resultados para los estudiantes. Mi experiencia con la transición de nuestra iglesia a una iglesia 
verdaderamente multicultural aportará una valiosa perspectiva a la junta. Por último, tengo amplia experiencia en tecnología 
empresarial, algo faltante en la junta actual. Con un impacto cada vez mayor, el uso de la tecnología en las escuelas debe ser 
innovador y productivo, no solo acotarse a los libros de texto electrónicos.



Chris “CT” Todd, 職位3
選票職位3

子女：
Madison-Klein Oak大二
Joshua-Krimmel七年級 

職業：
運營牧師及 Champion Forest 
Baptist教堂COO 
 
大學/學位：
Houston大學-政治學
心理學輔修 

Klein獨立學區居住年數：
一生大部分时间；
先後就讀於Benfer, Strack, 
and Klein Oak

您眼中的教育董事會的角色與責任是什麽？
作爲董事會成員，我的義務在於與其他成員團隊協助一起：
1)政策，流程以及目標上的審核與評估，為區中的每位學生達到Promise2Purpose的目
標。2)雇傭並評估學區長。3)監管區財政並審核年預算。4)實行教育優先，維護我們社
區，就業者以及在Klein學區的每一位學生的利益。 

在接下來的几年，您對選區的優先要務是？
有了戰略規劃委員會的工作經驗，我將投入精力于Promise2Purpose。我們應繼續努力達
成戰略中的五大方針。而且，我們必須認真公開地評估近期的預算削減：是否影響了我
們達成Promise2Purpose的能力。最後，我們必須用現實的眼光看待我們社區現狀！在保
留Klien的優良傳統同時，我們必須接受我們不斷變化的社區的現實。 

作爲教育董事會成員您將做出哪些積極貢獻？
作爲牧師，我知道求同存異的重要性。我將進一步推動一系列公開誠懇的對話爲我們的
學生取得最好的結果。作爲個人經驗，推動教堂的多元化將會為選董事會帶來寶貴的價
值。最後，在企業科技層面我纍計的經驗也正是現在董事會所缺的。隨著科技的不斷進
步，學校也應在此方面該不斷進步創新，不僅僅是關於電子教科書那樣簡單。



Chris “CT” Todd, Vị Trí 3
Vị Trí Lá Phiếu 3

Con:
Madison -Học sinh năm hai ở Klein 
Oak
Joshua - Học sinh lớp 7 ở Krimmel
 
Nghề Nghiệp:
Mục Sư Hoạt Động và COO tại
Nhà Thờ Champion Forest Baptist
 
Đại Học/Bằng Cấp:
Đại Học Houston - Khoa Học 
Chính Trị nhánh phụ Tâm Lý 

Số năm sống tại Klein ISD:
hầu hết thời gian trong cuộc đời 
ông; theo học ở Benfer, Strack và 
Klein Oak

Ông nghĩ vai trò và trách nhiệm của Hội Đồng Nhà Trường là gì?
Là một thành viên hội đồng, trách nhiệm của tôi sẽ là làm việc cùng các thành viên hội đồng khác trong một đội 
ngũ để: 1) Thông qua và đánh giá các chính sách, quy trình và mục tiêu cho phép học khu đạt được Promise2P-
urpose (Lời Hứa tới Mục Đích) cho mỗi học sinh. 2) Thuê và đánh giá Tổng Giám Đốc. 3) Giám sát tài chính của 
học khu và thông qua ngân sách hàng năm. 4) Bảo vệ và thúc đẩy giáo dục công thông qua bảo vệ cộng đồng, 
nhân viên và học sinh của Klein ISD. 

Ông có ưu tiên gì cho học khu trong những năm tiếp theo?
Đã và đang phục vụ trong Hội Đồng Lập Kế Hoạch Chiến Lược, tôi được đầu tư trong Promise2Purpose (Lời Hứa đến Mục 
đích). Chúng ta phải tiếp tục làm việc để đạt được năm trụ cột trong kết hoạch chiến lược. Ngoài ra, chúng ta phải đánh giá cởi 
mở và chân thành về tác động của việc cắt giảm ngân sách gần đây và cách thức/liệu chúng có đang tạo nên khả năng chúng ta 
đạt được Promise2Purpose (Lời Hứa tới Mục Đích). Cuối cùng, chúng ta phải thực tế về cộng đồng của chúng ta! Chúng ta phải 
chấp nhận cộng đồng đang thay đổi trong khi vẫn bảo tồn các di sản khiến Klein trở nên tuyệt vời. 

Đóng góp tích cực nào ông sẽ thực hiện với vai trò thành viên Hội Đồng Nhà Trường?
Là một mục sư, tôi biết rằng chúng ta phải chấp nhận sự khác biệt giữa chúng ta và xây dựng các mối quan hệ. Tôi sẽ 
khuyến khích trao đổi cởi mở và chân thành giúp có được những điều tốt nhất cho các học sinh. Kinh nghiệm về chuyển 
tiếp nhà thờ của chúng ta trở thành một nơi thực sự đa văn hóa mà tôi có được sẽ mang đến một góc nhìn đáng giá cho hội 
đồng. Cuối cùng, tôi có kinh nghiệm về công nghệ doanh nghiệp chuyên sâu, điều đang thiếu trong hội đồng hiện tại. Với 
các ứng dụng ngày càng rộng rãi, việc sử dụng công nghệ trong trường học phải thật sáng tạo và hiệu quả, chứ không chỉ 
đơn giản là sử dụng sách giáo khoa điện tử.


