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Địa điểm 1 Diễn đàn Ứng viên Ủy viên Ban Giám hiệu Nhà trường 
RRISD do Hội đồng PTA của Round Rock ISD tổ chức 
  
**** Xin lưu ý rằng phiên âm / bản dịch được tạo tự động. Độ chính xác không được đảm bảo. **** 
  
Chúng tôi đã sẵn sàng cho Facebook Live. Được rồi, chúng tôi đang phát trực tiếp trên Facebook. 
  
Xin chào tất cả mọi người buổi tối tốt lành, và chào mừng đến với diễn đàn ứng cử viên ủy thác hội 
đồng PTAs của Hội đồng quản trị trường Round Rock ISD cho Vị trí thứ nhất. Tôi là Snehal Phirke, chủ 
tịch Hội đồng PTA của Round Rock ISD, một hiệp hội phi đảng phái phi thương mại phi giáo phái 
không tán thành bất kỳ ứng cử viên hay đảng phái chính trị nào. Tôi muốn chào đón những vị khách 
đặc biệt của chúng ta ngày hôm nay. Chủ tịch PTA Texas của chúng tôi Suzi Kennon Và chủ tịch PTA 
Texas bầu Marisol Randle. Cảm ơn bạn đã đến đây ngày hôm nay. 
  
Ban vận động của chúng tôi đại diện cho các cộng đồng học tập của chúng tôi và các câu hỏi cho các 
diễn đàn này được lấy từ cộng đồng của chúng tôi. Như các bạn đã biết, PTA là tổ chức bênh vực trẻ 
em lâu đời nhất và lớn nhất trên toàn quốc với sứ mệnh biến tiềm năng của mọi trẻ em thành hiện thực 
bằng cách thu hút và trao quyền cho các gia đình và cộng đồng để vận động cho tất cả trẻ em. Một 
ứng cử viên đã thông báo cho chúng tôi ngay trước đó rằng anh ấy sẽ không tham gia diễn đàn này 
với chúng tôi. Chúng tôi sẽ tiến hành diễn đàn này theo kế hoạch với một ứng cử viên. Tuy nhiên, ứng 
viên không có mặt sẽ có cơ hội cung cấp câu trả lời cho các câu hỏi sẽ được chia sẻ công khai. Tôi 
muốn nhấn mạnh rằng việc tiến hành chỉ với một ứng viên không ngụ ý xác nhận hoặc ủng hộ ứng 
viên duy nhất có mặt. Với điều đó, tôi xin giới thiệu với bạn chủ tịch Bênh vực PTA của Hội đồng chúng 
tôi, Heather Lawrence. 
  
Xin chào và cảm ơn các ứng cử viên, khán giả và các tình nguyện viên của Hội đồng ISD Texas và 
Round Rock đã tham gia cùng chúng tôi ngày hôm nay. Tôi cũng sẽ là người chấm công cho diễn đàn 
hôm nay. Tôi rất vinh dự được giới thiệu bạn với người điều hành của chúng tôi cho các diễn đàn này, 
Bà Maria Medina Milner. Bà Milner là một nhà lãnh đạo tiếp cận cộng đồng amd về sự tham gia của cử 
tri đáng chú ý và thành công ở Trung tâm Texas. Bà lãnh đạo và phát triển các chương trình cộng tác 
và tiếp cận cộng đồng toàn diện với sự tham gia của cử tri phi đảng phái trên tất cả các cộng đồng và 
khu học chánh. Cô cũng là nhà lãnh đạo sáng lập năm thứ ba về công bằng và tham gia vào một tổ 
chức thu hút cử tri hàng đầu. Với tư cách là nhà tư vấn văn hóa Latin, bà Milner đã đồng sáng lập 
VOCES Tejas vào năm 2017, thường xuyên trình bày về chủ đề tiếp cận cử tri Latinx tới các cộng 
đồng trên khắp Đất nước Texas Hill. Cô là người phát ngôn và tham luận viên về chủ đề tham gia của 
cử tri và lịch sử tại nhiều sự kiện. Cô thường được giới thiệu với tư cách là nhà lãnh đạo tiếp cận cử tri 
phi đảng phái trên các chương trình truyền thông khắp khu vực Austin bao gồm các điểm khách 
thường xuyên trên Univision. Chúng tôi cảm ơn bà Milner đã dành thời gian và kiến   thức chuyên môn 
của mình cho các diễn đàn ứng cử viên. Và cùng với đó, các ứng cử viên đang nằm trong tay bạn. Bà 
Milner? 
  
Cảm ơn Hội đồng PTA của Round Rock ISD về lời mời kiểm duyệt diễn đàn tối nay. Tôi muốn dành 
thời điểm này để nhắc nhở khán giả của chúng ta rằng khi chúng ta thảo luận về một văn phòng chẳng 
hạn như Ủy ban ủy thác của Hội đồng Học khu rằng chúng ta đang thảo luận về việc bỏ phiếu bỏ 
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phiếu. Bỏ phiếu hạ phiếu là một quá trình bỏ phiếu cho các văn phòng thường gắn liền với một văn 
phòng bầu cử lớn như bỏ phiếu cho các văn phòng tổng thống và quốc hội. Hôm nay, tôi muốn giới 
thiệu với các bạn ứng cử viên cho Vị trí số một ở đây Kim Boen. 
Cô ấy sẽ đưa ra một tuyên bố ứng cử viên dài hai phút và một tuyên bố kết thúc 90 giây. Cô sẽ có một 
phút để trả lời mỗi câu hỏi, cô Boen. Máy chấm công của chúng tôi sẽ rút thẻ vàng ở phút thứ 30 và thẻ 
đỏ khi bạn hết giờ. Trong trường hợp ứng viên mất quyền truy cập web, chúng tôi yêu cầu họ nhanh 
chóng vào lại diễn đàn này sau khi vào lại hội thảo trên web. Bạn sẽ được phép trả lời những câu hỏi 
mà bạn đã bỏ lỡ thời gian cho phép. Vì vậy, hãy bắt đầu với tuyên bố dài hai phút của Kim Boen. Cô 
Boen? 
  
Cảm ơn bạn và cảm ơn bạn rất nhiều vì đã ở đây tối nay. Một chút về tôi và cách tôi đạt được vị trí ứng 
cử vào hội đồng trường. Tôi chuyển đến Round Rock ISD vào năm 1976. Tôi đang học lớp bảy. Tôi đã 
theo học tại trường trung học Round Rock, bây giờ là CD Folks. Đó là trường Trung học cơ sở duy 
nhất. Sau đó tôi theo học trường trung học cơ sở Grisham và lớp tám. Chúng tôi được đưa trở lại 
trường trung học Round Rock, nơi tôi tốt nghiệp năm 1981, một năm trước khi Westwood khai trương. 
Tôi đã thấy nhiều sự phát triển ở quận này và quận này có một vị trí rất lớn trong trái tim tôi. Tôi trở lại 
đây để nuôi dạy các con tôi vì sự giáo dục và những cơ hội mà tôi nhận được. Tôi đã có ba đứa con 
đều tốt nghiệp trường Round Rock ISD, và tôi may mắn có thể dạy ở học khu này trong 33 năm. Tôi đã 
nghỉ hưu cách đây hai năm. Tốt năm học thứ ba. Và nghỉ ngơi và bây giờ sẵn sàng trả lại cho cộng 
đồng bằng cách phục vụ trên bảng. Tôi cảm thấy mình có thể mang lại nhiều điều cho hội đồng quản trị 
và cho Học khu này. Tôi có sự thấu hiểu và quan trọng nhất là tấm lòng của tôi dành cho học sinh và 
trẻ em của Quận này. Và phụ huynh, học sinh, cộng đồng, là những gì lớn lên của một đứa trẻ và nó 
cần tất cả chúng ta và chúng ta là một nhóm và chúng ta là một đối tác. Và với tư cách là thành viên 
hội đồng quản trị. Tôi muốn trở thành một phần của đội đó. 
  
Cảm ơn bạn. Hãy tiếp tục với các câu hỏi từ cộng đồng. Câu hỏi đầu tiên bạn sẽ là, khi xem xét trách 
nhiệm của một người được ủy thác. Vui lòng cho chúng tôi biết thế mạnh và lĩnh vực phát triển của bạn 
là gì. Cô Boen? 
  
Điểm mạnh của tôi là khả năng lãnh đạo tích cực. Tôi cũng không gặp vấn đề gì khi đặt câu hỏi hoặc 
nói những gì tôi tin là có lợi nhất. Không có nghĩa là tôi luôn lắng nghe, nhưng tôi có tiếng nói và tôi 
cảm thấy rằng tất cả tiếng nói phải là tiếng nói rất đáng trân trọng. Tôi thậm chí không biết rằng tôi đã 
trả lời đúng như vậy. 
  
Được rồi. Chà nếu chúng ta đã sẵn sàng, câu hỏi thứ hai là, Trong năm qua, học khu đã thành lập 
Phòng Tư vấn và Dịch vụ Sức khỏe Hành vi và chấp thuận việc thành lập Sở Cảnh sát ISD. Cô thấy 
trước hai cách mà các tổ chức này hợp tác với nhau để cải thiện an toàn trường học là gì, cô Boen? 
  
Câu hỏi tuyệt vời! Đã ở trong học khu, và đã có chương trình SRO từ năm 1994 trong học khu và biết 
rằng chúng tôi có bốn phòng ban khác nhau đại diện cho Học khu này. Chúng tôi cần một sở cảnh sát. 
Tôi ủng hộ sở cảnh sát. Một điều tôi đã làm là tôi hỏi Jeff Yarbrough. Tôi muốn biết các bằng cấp là gì. 
Các bằng cấp nên rất cao rất khắt khe nghiêm ngặt, bởi vì chúng tôi nên có thể rất kén chọn. Tôi tin 
rằng sở cảnh sát và bộ phận rất cần thiết, Sức khỏe tâm thần Phương diện sức khỏe mà chúng ta 
đang có sẽ rất cần thiết cho Học khu này. 
  
Cảm ơn bạn. Câu hỏi thứ ba là bạn làm cách nào để cải thiện các sáng kiến   công bằng về kiểm tra, 
thành tích học sinh và việc học tập trong học khu cho tất cả học sinh? 



  
Trước tiên, tôi tin rằng tất cả học sinh phải có cơ hội như nhau và trải nghiệm như nhau. Đó sẽ là một 
chất lượng. Công bằng là đảm bảo rằng tất cả học sinh đều có cơ hội và được đối xử và có kết quả 
bình đẳng, công bằng. Và tôi nghĩ điều rất quan trọng là chúng tôi phải đảm bảo rằng chúng tôi cung 
cấp các nguồn lực khi họ cần. Nếu chúng tôi có những khu vực cần nhiều tài nguyên hơn ở các cơ sở 
khác và đó là nơi chúng tôi cần cung cấp những tài nguyên đó. Đối với những thử nghiệm mà tôi tin 
tưởng, tôi tin rằng tất cả học sinh trong Round Rock ISD đều có cơ hội như nhau. Không quan trọng họ 
sống ở đâu trong Học khu này vì tất cả họ đều là học sinh của chúng tôi. 
  
Bà Boen, Bà có suy nghĩ gì về việc sử dụng xếp hạng trách nhiệm giải trình từ A đến F của TEA để 
đánh giá thành tích của trường và học sinh? 
  
Câu hỏi thú vị. Cá nhân, với tư cách là một nhà giáo dục, tôi không thích sự đánh giá này. Tôi tin rằng 
bài kiểm tra STAAR là một bài kiểm tra nhanh trong một ngày bốn giờ. Và nó không phải là công cụ mà 
chúng ta nên đánh giá toàn bộ đứa trẻ, tình cảm xã hội, học vấn, học tập, bởi vì chúng ta không chỉ là 
một bài kiểm tra. Tôi tin vào trách nhiệm giải trình. Hoàn toàn cần phải có trách nhiệm. Đối với học sinh 
và các nhà giáo dục và Học khu. Nhưng tôi không tin rằng phương pháp mà TEA sử dụng trong xếp 
hạng từ A đến F là một phương pháp tốt. 
  
Cảm ơn bạn. Câu hỏi thứ năm của chúng tôi là, do trẻ em da màu và dân số SPED bị nhắm mục tiêu 
không cân đối để kỷ luật và can thiệp của cảnh sát trong trường học, bạn sẽ làm gì để đảm bảo rằng 
Cảnh sát ISD Round Rock mới thành lập sẽ phải chịu trách nhiệm về việc nhắm mục tiêu không cân 
đối vào một số nhóm nhất định. Bạn sẽ hỗ trợ loại kiểm toán và khắc phục nào? 
  
Trước hết, tôi nghĩ chính sách và thủ tục nên được thiết lập. Chúng tôi có cơ hội trong Học khu này để 
tạo ra một mô hình Toàn Tiểu bang hoặc một bộ phận và mô hình mà chúng tôi tạo ra, tôi tin rằng, nên 
bao gồm việc đi bộ cùng học sinh. Học sinh tự tìm kiếm. Kỷ luật này nên được tổ chức ở cấp trường. 
Chỉ cần kỷ luật thường xuyên. Tôi đang nói xa hơn khi luật tiểu bang yêu cầu cảnh sát phải tham gia. 
Và tôi tin rằng thông qua các nhân viên xã hội của chúng tôi và sự vận động về sức khỏe tâm thần của 
chúng tôi và chúng tôi có những cán bộ mà chúng tôi đang yêu cầu trên và ngoài đào tạo để chúng tôi 
có thể đi bộ bên cạnh trẻ em và chúng tôi có thể cùng chúng vượt qua mọi rắc rối mà chúng có thể 
không trong và ngoài hệ thống tư pháp. rằng Chúng tôi cần những gì tốt nhất cho học sinh của chúng 
tôi thuộc mọi màu sắc. và của tất cả các lĩnh vực. 
  
Bà Boen, cộng đồng muốn biết, Bà hình dung thế nào về việc học khu cân bằng các nhu cầu, sự cân 
bằng giữa các nhu cầu của học sinh và giáo viên, sức khỏe tinh thần và thành tích học tập của học 
sinh và giáo viên? 
  
Như với COVID? 
  
Nói chung, bạn sẽ thấy như thế nào, bạn sẽ thấy học khu có thể làm gì cho cả học sinh và giáo viên về 
sức khỏe tinh thần của họ và những người tạo ra thành tích học tập? 
  
Ngay bây giờ mỗi giáo viên ở Học khu này, ở tiểu bang này, ở đất nước này,. xứng đáng với sự tôn 
trọng tối đa mà họ đang làm việc nhiều giờ. Chúng tôi biết sẽ có những khoảng trống trong học tập. Và 
chúng tôi biết rằng chúng tôi sẽ phải giải quyết những khoảng trống đó. Cơ quan lập pháp sẽ hoạt 
động trở lại vào tháng Giêng. Chúng ta sẽ xem những gì họ mang lại cho chúng ta. Hiện tại tôi không 



biết, giống như khi chúng tôi có học sinh đến lớp học của chúng tôi. Chúng ở tất cả các cấp độ khác 
nhau và chúng ta phải làm những gì chúng ta cần làm cho từng đứa trẻ. Và với khoảng cách thành tích 
của chúng tôi và với những điều chưa biết, chúng tôi không biết những khoảng cách và chúng tôi 
không biết nhà nước sẽ làm gì, đến tháng Giêng, chúng tôi cần cởi mở với điều đó và làm việc cùng 
nhau cho tất cả học sinh. 
  
Một trong những khía cạnh quan trọng của hội đồng quản trị là quyết định những thay đổi về ranh giới 
trong học khu đang phát triển của chúng tôi. Vào tháng 2 năm 2020, hội đồng đã bỏ phiếu để thực hiện 
các thay đổi. Bạn muốn cải thiện quy trình như thế nào, nếu có? 
  
Vâng đã chuyển đến đây vào năm 1976. Chúng tôi đã thay đổi ranh giới kể từ đó. Như tôi đã nói, tôi 
học trường cấp hai Round Rock. Tôi đến Grisham, anh trai tôi thậm chí chưa bao giờ học bất kỳ 
trường nào giống tôi đã học. Vì sự tăng trưởng, tôi tin rằng, chúng ta biết, ranh giới thay đổi vì sự tăng 
trưởng và chúng ta biết rằng chúng ta vẫn đang phát triển. Vì vậy, chúng ta cần phải đưa ra quyết định. 
hy vọng sẽ không làm phiền, càng ít càng tốt, nhưng chúng tôi biết mình phải làm điều đó. Chúng tôi 
đã phải làm điều đó trong 45 năm qua. Tôi vẫn chưa ở trong đó. Nhưng tôi biết rằng đó là một chủ đề 
rất nhạy cảm và chúng tôi sẽ cố gắng hết sức có thể cho tất cả mọi người có liên quan. 
  
Bây giờ cho một câu hỏi về Tăng trưởng. Với tình trạng quá tải hiện nay ở một số trường trung học của 
chúng tôi, bạn có thể vui lòng chia sẻ suy nghĩ và nhận xét của mình về việc ưu tiên xây dựng các 
trường trung học mới ở cả phía đông (ngoài Grimes, khu Old Settlers) và phía Tây trong khu vực 
Pearson Cây rơm? 
  
Ngay bây giờ tôi tin rằng với COVID và sau đó chúng ta đã mất đi 700 sinh viên nào? Và chúng tôi biết 
rằng chúng tôi đã có một trái phiếu thất bại vào năm 2017. Tôi nghĩ rằng chúng tôi cần phải rất thận 
trọng và cách chúng tôi tiến lên phía trước. Chúng tôi xây dựng đầu tiên ở nơi cần tăng trưởng nhất. 
Chúng tôi biết chúng tôi cần Đông và Tây. Chúng tôi biết điều đó sẽ xảy ra, nhưng tôi nghĩ chúng tôi 
cần phải di chuyển thận trọng. Và đảm bảo rằng chúng ta có thể, mối liên kết khi nó xuất hiện, rằng 
chúng ta có thể hỗ trợ nó, với tư cách là một cộng đồng. Nhưng tuyệt đối là chúng tôi đang phát triển 
và chúng tôi phải chuẩn bị và lập kế hoạch cho sự phát triển. 
  
  
Cảm ơn cô Boen. Hội Đồng Quản Trị có trách nhiệm thuê và đánh giá giám đốc học khu của chúng tôi. 
Chia sẻ với chúng tôi hai phẩm chất mà bạn tin rằng một giám đốc phải có và tại sao bạn cảm thấy 
chúng quan trọng đối với vị trí này. 
  
Là một thành viên hội đồng quản trị, vâng, việc tuyển dụng và đánh giá tổng giám đốc là rất quan trọng. 
Tôi tin rằng giám thị phải là người thống nhất tất cả nhân viên, phụ huynh, cộng đồng và học sinh. Và 
hoạt động vì lợi ích tốt nhất của tất cả trẻ em. Và ai đó quản lý quận này. Và mang lại kết quả tích cực 
cho huyện này. Chúng tôi biết rằng hội đồng tiếp theo này sẽ là một hội đồng rất quan trọng sẽ thuê 
giám đốc tiếp theo vì mọi thứ đang diễn ra ngay bây giờ và chúng tôi cần đảm bảo rằng học khu của 
chúng tôi tiếp tục là một quận điểm đến và các doanh nghiệp cũng như người dân trên khắp đất nước 
này muốn đến đến quận này bởi vì chúng tôi biết Đó là nơi tốt nhất. 
  
Đối với câu hỏi cuối cùng của chúng tôi, đối với một số học sinh, học ảo đang hoạt động trong khi các 
học sinh khác học tốt nhất trong lớp học. Học khu nên làm thế nào để cân bằng giữa học ảo và học 
trực tiếp trong tương lai? 



  
Câu hỏi hay. Chúng tôi được coi là một huyện lớn. Và hôm trước tôi có người hỏi tôi rằng, chúng tôi ở 
cùng quận với Hutto. Chà, không, chúng tôi không xa như dân số sinh viên. Chúng tôi là một quận rất 
lớn và TEA quyết định mức độ mở cửa của các quận lớn trong suốt COVID mở cửa trở lại này trái 
ngược với các quận nhỏ hơn. Vì vậy, có một huyện lớn, chúng tôi có học sinh phải vật lộn. Chúng tôi 
có những giáo viên đang gặp khó khăn và điều đó không tốt cho tất cả học sinh. Nó không tốt cho hầu 
hết học sinh. Và tôi cảm thấy rằng, càng sớm chúng ta có thể đưa lũ trẻ của chúng ta trở lại lớp học 
với sự bình thường, đặc biệt là những đứa trẻ đang gặp khó khăn về điều tốt nhất cho học sinh. Và tôi 
hy vọng mọi thứ sẽ tiến triển mỗi tuần để chúng tôi có thể. 
  
Cảm ơn cô Boen đã trả lời những câu hỏi hóc búa từ khắp các cộng đồng học tập của chúng tôi. Bây 
giờ chúng tôi sẽ có một phút rưỡi cho tuyên bố kết thúc của bạn. Chúng tôi sẽ giữ cùng một thẻ vàng 
khi còn 30 giây và một thẻ đỏ để yêu cầu bạn dừng lại. 
Cô Boen, cô có muốn đóng cửa không? 
  
Đúng. Tại sao tôi là ứng cử viên sáng giá cho Vị trí thứ nhất trong Ban Quản trị? Tôi có tâm với học 
sinh. Tôi có kinh nghiệm trong Round Rock ISD. Tôi đã xây dựng mối quan hệ với phụ huynh, với giáo 
viên, với các thành viên cộng đồng trên toàn Học khu này. Và tôi cảm thấy rằng tôi có thể đại diện cho 
tất cả các bạn với tư cách là cha mẹ rất tốt. Và tôi không làm vậy, công việc của tôi là đại diện. Và đại 
diện cho bạn và con bạn cũng như nhu cầu của tất cả trẻ em. Và tôi cũng khuyến khích bất cứ ai có 
bất kỳ câu hỏi nào cho tôi. Bất cứ điều gì họ nếu họ đã nghe điều gì đó và họ muốn nó được làm rõ. Và 
họ tin có thể những gì họ đã nghe. Tôi sẽ khuyến khích họ liên hệ với tôi, nói chuyện với tôi, gặp tôi và 
tìm hiểu từ tôi xem tôi là ai và làm thế nào tôi có thể đại diện tốt nhất cho tất cả học sinh trong Học khu 
này. Cảm ơn bạn. 
  
Cảm ơn ứng cử viên sẵn sàng của chúng tôi, bà Bowen vì đã tham gia vào sự kiện cử tri này. PTA 
hoan nghênh bạn sẵn sàng phục vụ cộng đồng, trường học, phụ huynh, giáo viên, quản trị viên và học 
sinh của Round Rock ISD. Hãy nhớ rằng bỏ phiếu sớm bắt đầu vào Thứ Ba, ngày 13 tháng 10. Và 
ngày bầu cử là Thứ Ba, ngày 3 tháng Mười Một. Diễn đàn này sẽ được đăng trên Round Rock Council 
của trang web rrisdpta.org của PTA. Đó là RRISDPTA.ORG của chúng tôi và mạng xã hội của chúng 
tôi cùng với các địa điểm khác hình thành khi chúng xảy ra. Thông tin tiểu sử của ứng viên cũng sẽ 
được đăng và theo dõi các diễn đàn, ứng viên sẽ có cơ hội trả lời các câu hỏi được đặt ra trên các diễn 
đàn nơi khác dưới dạng văn bản. Hãy theo dõi Facebook cho Địa điểm 2 bắt đầu lúc 7 giờ tối và theo 
dõi Địa điểm 7 lúc 6 giờ chiều ngày mai và địa điểm 6 lúc 7 giờ tối. Cảm ơn và chúc ngủ ngon. 
  
  
 


