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“Giáo dục là bộ máy thăng bằng tuyệt diệu. Là Tổng Giám Đốc 
học khu, tôi thấy rõ sự thách đố lớn nhất là phải làm sao cho 
mỗi học sinh đạt và vượt các tiêu chuẩn quy định theo trình độ 
lớp, căn cứ trên kết quả lượng giá của địa phương, tiểu bang 
hoặc liên bang. Đây phải là điều mà chúng ta hằng tâm niệm. 
Tuy nhiên, hệ thống giáo dục của chúng ta đã trở thành một 
đặc ân thay vì là quyền lợi mà mỗi con em đương nhiên được 
thụ hưởng, nhất là các em thuộc những sắc tộc khác nhau có 
thu nhập thấp. Chúng ta phải có một hệ thống lãnh đạo phục 
hồi được đặc ân của tất cả mọi học sinh sao cho toàn thể tổ 
chức của chúng ta đảm trách được việc đạt mục tiêu cung ứng 
cho mỗi học sinh một nền giáo dục có tầm mức hoàn cầu, bất 
luận con em chúng ta xuất thân từ hoàn cảnh kinh tế, tính phái 
hoặc văn hóa nào.” 
 

Chris Funk, Tổng Giám Đốc 
Học Khu East Side Union High School District 

 
 
Chris Funk sinh trưởng tại San Jose, đậu Cao Học Khoa Học Xã Hội ở Đại Học San 
Jose State năm 1991.  Nghề giáo của ông bắt đầu bằng việc giảng dạy tại Trường 
Trung Học Yerba Buena thuộc Hoc Khu East Side Union High School District.  18 trong 
số 22 năm làm nghề giáo dục của ông là ở Học Khu San Jose Unified mà ông làm Hiệu 
Trưởng Trường Trung Học Lincoln. 
 
Trong thời gian ông tại chức, Trường Trung Học Lincoln được giải thưởng Hải Đăng 
(Lighthouse Award) với danh hiệu Trường Xuất Sắc của Thế Kỷ thứ 21, và cũng được 
tín ủy 6 năm của Hội Liên Trường miền Tây Hoa Kỳ, đồng thời gia tăng chỉ số API 30 
điểm, giảm mức chênh lệch học lực giữa học sinh nói tiếng Tây Ban Nha và học sinh da 
trắng 106 điểm, tức là giảm 40% mức chênh lệch này. 
 
Chris được thăng chức Giám Đốc Tài Nguyên Nhân Lực năm 2006 và thương thảo 
thành công các hợp đồng tuyển người kế nhiệm với tất cả sáu đơn vị tuyển chọn.  Sau 
một năm, Chris được thăng chức Phụ Tá Tổng Giám Đốc Đặc Trách Giảng Huấn và 
trong khi ông đương nhiệm, Hội Đồng Giáo Dục đã thông qua Sắc Lệnh Equity Policy 
2010 là nòng cốt cho kế hoạch chiến lược mới mà Hội Đồng đã thông qua vào tháng 5, 
2012.  Chris làm việc tại Trường Trung Học Lincoln khi Học Khu San Jose Unified là học 
khu đầu tiên của tiểu bang California được kết nạp vào hê Đại Học California với các 
quy định phải đạt được từ A-G về tốt nghiệp trung học vào năm 1998. 
 
Chris ở San Jose với vợ là Leslie, một giáo sư hóa học tại Trường Trung Học Leland, và 
hai con học lớp 9 và lớp 12 ở Trường Trung Học Lincoln. 


