TIỂU SỬ THỊ TRƯỞNG
Thị trưởng Sylvester Turner đắc cử thị trưởng Houston vào ngày 12 tháng 12 năm 2015 với nhiệm kỳ 4
năm phục vụ, bắt đầu từ ngày 4 tháng 1 năm 2016.
Ông Sylvester Turner sinh ra và lớn lên trong cộng đồng Acres Homes thuộc Tây Bắc Houston. Cha mẹ
ông dọn về Acres Homes vào năm 1954 và cũng là năm ông chào đời.
Mẹ của thị trưởng Sylvester là nhân viên dọn phòng cho khách sạn Rice Hotel cũ. Ba ông là một thợ
sơn làm việc cho Continental Ensco đồng thời cắt cỏ vào cuối tuần với con trai ông để kiếm thêm thu
nhập. Gia đình Turner nuôi chín đứa con trong căn nhà chỉ có hai phòng ngủ ở Acres Homes. Ba của
Sylvester mất vì bệnh ung thư năm ông lên 13 tuổi. Sau đó, mẹ ông phải gánh vác gia đình Turner. Mặc
dù bà chưa từng tốt nghiệp trung học hay biết lái xe nhưng bà vẫn nuôi dạy được các con ăn học thành
tài.
Thị trưởng
Sylvester Turner

Sylvester theo học ở một trường công tại thành phố lân cận cho đến khi trường bắt buộc phải hội nhập
vào Houston, ông đi học ở trường Trung Học Klein và đến trường bằng xe buýt. Sau những khởi đầu
khó khăn đã được dự báo, ông cũng dần quen với môi trường mới và Sylvester sau đó được bầu làm
chủ tịch hiệp hội sinh viên và đã tốt nghiệp thủ khoa.
Sylvester tốt nghiệp Đại Học Houston và Đại Học Luật Harvard trước khi tham gia vào tổ hợp luật sư Fulbright & Jaworski. Sau đó ông
thành lập tổ hợp luật sư Barnes & Turner năm 1983.
Năm 1988 Sylvester được chọn vào làm việc cho Hạ Viện Texas, phục vụ dân chúng thuộc Khu Vực Hạ Viện 139 Tây Bắc Houston.
Ông vẫn làm việc ở đây cho đến khi đắc cử chức thị trưởng, ông đã làm việc cho Ủy Ban Phân Bổ Hạ Viện 21 năm và giữ chức Chủ
Tịch Hạ Viện ba nhiệm kỳ. Ông được bổ nhiệm làm việc tại Ủy Ban Hội Nghị Ngân Sách để giúp quân bình ngân sách tiểu bang và
phục vụ cho Hội Đồng Quản Trị Ngân Sách Lập Pháp.
Ông rất tự hào về Ashley con gái của ông, người đang tiếp tục truyền thống của gia đình Turner trong việc phục vụ cộng đồng, Ashley
làm việc trong lĩnh vực y tế.

