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પીટ�એની રાઉ�ડ રોક આઈએસડ� કાઉ��સલ �ારા હો�ટ�ડ 1 આરઆરઆઈએસડ� ��લૂ 
બોડ�ના ��ટ� ઉમેદવાર મચં 
  
**** �ૃપા કર�ને ન�ધો ક� �ા�ં���શન / અ�વુાદો �વત.-જનર�ટ�ડ છે. ચોકસાઈની બાયંધર� નથી. **** 
  
અમે ફ�સ�કુ લાઇવ માટ� તયૈાર થઈએ છ�એ. બરાબર, અમ ેફ�સ�કુ પર લાઇવ જઈ ર�ા છ�એ. 
  
સૌન ે�ભુ સાજં, અન ેપીટ�એ ��લૂ બોડ�ના ��ટ� ઉમદેવાર મચંની રાઉ�ડ રોક આઈએસડ� કાઉ��સલમા ંતમા�ંુ �થાન 
એક માટ� છે. �ુ ં�નહેલ �ફરક� પીટ�એના રાઉ�ડ રોક આઈએસડ� કાઉ��સલનો ��ખુ �,ં એક �બન-�યવસાિયક 
�બન-સા�ંદાિયક �બન-પ�ીય સગંઠન � કોઈપણ ઉમદેવાર અથવા રાજક�ય પ�ન ેસમથ�ન આપતો નથી. �ુ ંઆ� 
અમારા િવશષે મહ�માનો�ુ ં�વાગત કરવા મા�ં ુ�.ં અમારા ટ��સાસ પીટ�એ ��ખુ ��ુ ક�નોન અને ટ��સાસ પીટ�એ 
��ખુ મે�રઝોલ ર��ડલને � ૂટં� છે. આ� અહ� આવવા બદલ આભાર. 
  
અમાર� �હમાયત સિમિત અમારા શીખતા સ�દુાયો�ુ ં�િતિનિધ�વ કર� છે અન ેઆ મચંો માટ�ના ��ો આપણા 
સ�દુાયમાથંી લવેામા ંઆ�યા હતા. �મ તમે �ણો છો, પીટ�એ એ રા��ની સૌથી �ૂની અન ેસૌથી મોટ� બાળ �હમાયત 
સ�ંથા છે, �મા ંદર�ક બાળકોની �હમાયત કરવા માટ� પ�રવારો અન ેસ�દુાયોન ેસલં�ન અન ેસશ�ત બનાવીને દર�ક 
સભંિવતને વા�તિવક બનાવવા�ુ ંલ�ય છે. એક ઉમદેવાર� થોડા સમય પહ�લા અમન ે�ણ કર� ક� તે આ મચં માટ� 
અમાર� સાથ ેજોડાશ ેનહ�. એક ઉમદેવાર સાથનેી યોજના �જુબ અમ ેઆ મચંની સાથ ેઆગળ વધીએ છ�એ. જો ક� હાજર 
ન હોય તેવા ઉમેદવારને �હ�રમા ંશરે કરવામા ંઆવશ ેતવેા ��ોના જવાબો �દાન કરવાની તક મળશ.ે �ુ ંઅ�ડર�પોટ�  
કરવા મા�ં ુ� ંક� મા� એક જ ઉમદેવાર સાથ ેઆગળ વધ�ુ ંએ હાજર એકલા ઉમદેવારની સમથ�ન અથવા સમથ�ન 
�ચૂવ�ુ ંનથી. તેની સાથ ે�ુ ંતમન ેઅમાર� કાઉ��સલ પીટ�એ એડવોક�સી �રુશી �હથર લોર��સ સમ� ર�ૂ ક�ંુ �.ં 
  
નમ�તે, અને આ� અમાર� સાથ ેજોડાવા માટ� ઉમદેવારો, દશ�કો અન ેઅમાર� ટ��સાસ અન ેરાઉ�ડ રોક આઈએસડ� 
કાઉ��સલના �વયસંવેકોનો આભાર. �ુ ંઆજના ફોરમ માટ� ટાઇમક�ર પણ રહ�શ. આ મચંો �ીમતી મા�રયા મ�ેદના 
િમ�નર માટ�ના અમારા મ�ય�થીથી તમન ેપ�રચય આ�ુ ંત ેમારા માટ� સ�માન છે. �ીમતી િમ�નર સ�ે�લ ટ��સાસમા ં
એક ન�ધપા� અને �ુશળ મતદાતા જોડાણ અન ેસ�દુાયના પહ�ચના નતેા છે. ત ેતમામ સ�દુાયો અને શાળા 
�જ�લાઓમા ં�બનપા�ક�ક �યાપક સ�દુાય મતદાતા સગાઇ �ધુી પહ�ચ અન ેભાગીદાર�ના કાય��મો�ુ ંન�ે�ૃવ કર� છે અને 
િવકાસ કર� છે. તે અ�ણી મતદાતા જોડાણ સ�ંથામા ંઇ��વટ� અન ેસમાિવ�ટ�ના �ી� વષ�ના �થાપક નતેા છે. 
લે�ટને�સના સા�ં�ૃિતક સલાહકાર તર�ક� �ીમતી િમ�નરે� 2017 મા ંVOCES તજેસની સહ-�થાપના કર� હતી, �ણે 
ટ��સાસ �હલ દ�શના સમ� સ�દુાયોમા ંલ�ેટન�સ મતદાતા પહ�ચાડવાના િવષય પર િનયિમત ર�ૂઆત કર� હતી. તે 
અસ�ંય કાય��મોમા ંમતદાતાની સગાઈ અને ઇિતહાસના િવષય પર �વ�તા અન ેપને�લ�ટ છે. તેણી હમેંશા ં�િુનવીઝન 
પરના િનયિમત અિતિથઓના �થળો સ�હત Aust��ટન ��ેમા ંમી�ડયા �ો�ા�સ પર �બન-પાટ�વાદ� મતદાતા પહ�ચના 
નેતા તર�ક� દશા�વવામા ંઆવ ેછે. અમે �ીમતી િમ�નરન ેઉમદેવાર મચંો માટ� તમેનો સમય અને �ુશળતા આપવા માટ� 
આભાર માનીએ છ�એ. અને તે સાથ,ે ઉમદેવારો તમારા સારા હાથમા ંછે. �ીમતી િમ�નર? 
  
પીટ�એની રાઉ�ડ રોક આઈએસડ� કાઉ��સલનો આભાર, � આજની રાતના ંમચંન ેમ�ય�થ કરવા માટ� આમ�ંણ આપે 
છે. �ુ ંઅમારા �ે�કોને યાદ કરવા માટ� આ �ણ લેવા મા�ં ુ� ંક� �યાર� આપણે ��લૂ બોડ� �ડ����ટ બોડ�ના ��ટ�ની 
discuss�ફસની ચચા� કર�એ છ�એ ક� અમે બલેટે વો�ટ�ગ �ગે ચચા� કર� ર�ા છ�એ. ડાઉન બલેટે વોટ�ગ એ offices�ફસો 
માટ� મતદાન કરવાની ���યા છે � ઘણી વાર ��ખુ � ૂટંણી કચેર� સાથ ેજોડાયલેી હોય છે �મ ક� રા��પિત અન ે
ક��ેસની કચરે�ઓન ેમત આપવી. �ુ ંતમન ેઆ� �કમ બોએન, અહ� એક �લસેના ઉમદેવાર સાથ ેપ�રચય આપવા મા�ંુ ં
�.ં 
તે બ ેિમિનટના ઉમદેવાર�ુ ંિનવદેન અને 90 િમિનટ�ુ ંસમા�ત િનવદેન આપશ.ે બોસ, દર�ક સવાલના જવાબ માટ� 
તમને એક િમિનટનો સમય આપવામા ંઆવશ.ે �યાર� તમારો સમય સમા�ત થાય છે �યાર� અમા�ંુ ટાઇમ ક�પર 30 
સેક�ડ માક�  પર યલો   કાડ� અન ેલાલ કાડ� રાખશ.ે ઇવ�ેટમા ંક� �યાર� ઉમદેવાર તમેની વબે l�સસે �મુાવ ેછે �યાર� અમ ે
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કહ�એ છ�એ ક� તેઓ વ�ેબનારમા ંફર�થી દાખલ થયા પછ� ઝડપથી આ ફોરમમા ંફર�થી દાખલ થાય છે. તમને ત ે��ોના 
જવાબો આપવાની મ�ૂંર� આપવામા ંઆવશ ેક� �નો તમ ેપરવાનગી આપવાનો સમય �કૂ�યો. તો ચાલો �કમ બોએનના 
બે િમિનટના િનવદેનની સાથ ે�ારંભ કર�એ. િમસ બોએન? 
  
આભાર, અને આ� રા�ે અહ� આવવા બદલ આભાર. મારા િવશ ેથો�ુ ંઅન ે�ુ ંશાળા બોડ� માટ� દોડવાની આ ��થિતમા ં
ક�વી ર�ત ેપહ��યો. �ુ ં1976 મા ંરાઉ�ડ રોક આઈએસડ� ગયો. �ુ ંસાતમા ધોરણમા ંહતો. મ� રાઉ�ડ રોક િમડલ ��લૂમા ં
અ�યાસ કય� છે, � હવ ેસીડ� ફો��સ છે. તે એકમા� િમડલ ��લૂ હતી. �યારબાદ મ� �ીશમ િમડલ ��લૂ અને આઠમા 
ધોરણમા ંભ�યો. અમાર� પાછા રાઉ�ડ રોક હાઇ ��લૂ મળ�, �યા ંમ� 1981 મા ંવ�ેટ�ડુ ખો�યાના એક વષ� પહ�લા ં�નાતક 
થયા. મ� આ �જ�લામા ં�બૂ િવકાસ જોયો છે અન ેઆ ��લા મારા �દયમા ં�બૂ િવશાળ �થાન ધરાવ ેછે. િશ�ણ અને 
મને મળેલ તકોના કારણે �ુ ંઅહ� મારા બાળકોન ેઉછેરવા પાછો આ�યો. માર� પાસ ે�ણ સાર� ર�ત ે�ણ બાળકો છે � 
બધા રાઉ�ડ રોક આઈએસડ�માથંી �નાતક થયા છે, અન ે�ુ ંઆ �જ�લામા ંyears 33 વષ� ભણાવી શ�ો એટ�ુ ં
ભા�યશાળ� હતો. �ુ ંબ ેવષ� પહ�લા ંિન��ૃ થયો હતો. સા�ંુ �ી� શાળા વષ�. અન ેઆરામ કય� અને હવ ેબોડ�મા ંસવેા 
આપીને સ�દુાયન ેપરત આપવા માટ� તૈયાર છે. મન ેલાગે છે ક� �ુ ંઆ બોડ� અન ેઆ �જ�લામા ંઘ�ુ ંલાવી શ�ંુ �.ં મન ે
સમજ છે અને સૌથી અગ�ય�ુ ંમા�ંુ �દય આ �જ�લાના િવ�ાથ�ઓ અન ેબાળકો સાથ ેછે. અન ેમાતાિપતા, િવ�ાથ�ઓ, 
સ�દુાય, તે છે � બાળકન ેઉગે છે અને તે આપણા બધાન ેલે છે અન ેઅમ ેએક ટ�મ છ�એ અન ેઅમે ભાગીદાર� છ�એ. 
અને બોડ� સ�ય તર�ક�. �ુ ંતે ટ�મનો ભાગ બનવા મા�ં ુ�.ં 
  
આભાર. ચાલો સ�દુાયના ��ો સાથ ેઆગળ વધીએ. ��ટ�ની જવાબદાર�ઓનો િવચાર કરતી વખત,ે તમે પહ�લો �� 
કરો છો. �ૃપા કર�ન ેઅમન ેજણાવો ક� તમાર� શ��ત અન ે��ૃ�ના ��ેો કયા છે. �ીમતી બોએન? 
  
માર� શ��ત સકારા�મક ન�ે�ૃવમા ંછે. મન ે��ો �છૂવામા ંઅથવા માર� ��ેઠ �હતમા ંહોવા�ુ ંમાન�ુ ંછે ત ેબોલવામા ંકોઈ 
સમ�યા નથી. એનો અથ� એ નથી ક� �ુ ંહમેંશા ંસાભંળ� ર�ો �,ં પરં� ુમારો અવાજ છે અન ેમન ેલાગે છે ક� બધા અવાજો 
�બૂ જ આદરણીય અવાજ હોવા જોઈએ. મને એ પણ ખબર નથી ક� મ� તનેો સાચો જવાબ આ�યો. 
  
બરાબર. ઠ�ક છે જો આપણે તૈયાર છ�એ બીજો �� એ છે ક� પાછલા વષ�મા,ં �જ�લાએ કાઉ�સ�ેલ�ગ અને વત��કૂલ�ી 
આરો�ય સેવાઓ િવભાગ બનં ેબના�યા છે અન ેઆઈએસડ� પોલીસ િવભાગની રચનાન ેમ�ૂંર� આપી છે. િમસ બોન, 
શાળા સલામતીમા ં�ધુારો કરવા માટ� તમે આ સ�ંથાઓ સાથ ેમળ�ન ેકામ કરવા માટ�ના બે ર�તાઓ �ુ ંછે? 
  
મહાન ��! ��લામા ંરહ�ને, અન ે1994 થી ��લામા ંએસઆરઓ �ો�ામ હોવાથી અન ેએ �ણીન ેક� આપણી પાસ ે
ચાર �ુદા �ુદા િવભાગો છે � આ �જ�લા�ુ ં�િતિનિધ�વ કર� છે. અમન ેપોલીસ િવભાગની જ�ર પડ� છે. �ુ ંપોલીસ 
િવભાગને ટ�કો આ�ુ ં�.ં એક વ�� ુમ� કર� ક� મ� �ફ યાર�નુ ે�છૂ�ુ.ં �ુ ં�ણવા મા�ં ુ� ંક� લાયકાત �ુ ંછે. લાયકાત �બૂ જ 
high◌ંચી કડક કઠોર હોવી જોઈએ, કારણ ક� આપણે �બૂ જ આકષ�ક બનવા માટ� સ�મ હોવા જોઈએ. �ુ ંમા�ુ ં� ંક� 
પોલીસ િવભાગ અને �બૂ જ જ�ર�, માનિસક આરો�ય �ખુાકાર� પાસા ક� � હવ ેઆપણી પાસ ેછે ત ેઆ �જ�લા માટ� મોટા 
�માણમા ંઅને �બૂ જ જ�ર� રહ�શ.ે 
  
આભાર. �ીજો �� એ છે ક� તમ ેબધા િવ�ાથ�ઓ માટ� �જ�લામા ંપર��ણ, િવ�ાથ�ની િસ��ધ અને િશ�ણની ���ટએ 
ઇ��વટ� પહ�લ �ધુારવા માટ� ક�વી ર�તે કાય� કરો છો? 
  
�ુ ં�થમ મા�ુ ં� ંક� બધા િવ�ાથ�ઓને સમાન તકો અન ેસમાન અ�ભુવો મળવા જોઈએ. � �ણુવ�ા હશ.ે ઇ��વટ� એ 
�િુનિ�ત કરવાની છે ક� તમામ િવ�ાથ�ઓને તકો છે અન ેતનેી સારવાર કરવામા ંઆવ ેછે અને સમાન, સમાન પ�રણામો 
છે. અને મન ેલાગે છે ક� તે �બૂ મહ�વ�ુ ંછે ક� અમ ે�િુનિ�ત કર�એ ક� અમ ે�યા ંસસંાધનોની જ�ર હોય �યા ં�દાન કર�એ 
છ�એ. જો આપણી પાસ ેએવા ��ેો છે �યા ંઅ�ય ક��પસમા ંવ� ુસસંાધનોની જ�ર હોય અન ે�યા ંજ અમને ત ેસસંાધનો 
�દાન કરવાની જ�ર હોય. �યા ં�ધુી �ુ ંમા�ુ ં� ંપર��ણ �ધુી, �ુ ંમા�ુ ં� ંક� રાઉ�ડ રોક આઈએસડ�ના તમામ 
િવ�ાથ�ઓને સમાન તકો મળવી જોઈએ. તેઓ આ �જ�લામા ં�ા ંરહ� છે ત ેવાધંો નથી કારણ ક� તે બધા જ અમારા 
િવ�ાથ�ઓ છે. 
  



�ીમતી બોએન, ક��પસ અને િવ�ાથ�ઓની િસ��ધ�ુ ં��ૂયાકંન કરવા માટ� F જવાબદાર� ર��ટ�ગ �ારા TEA's A નો 
ઉપયોગ કરવા િવશ ેતમારા િવચારો �ુ ંછે? 
  
રસ�દ ��. �ય��તગત ર�ત,ે એક િશ�ક તર�ક� મન ેર��ટ�ગ પસદં નથી. મા�ંુ માન�ુ ંછે ક� STAAR કસોટ� એ એક 
�દવસીય ચાર-કલાકનો �નપેશોટ છે. અને તે સાધન નથી ક� આપણે આખા બાળક, સામા�જક ભાવના�મક, શ�ૈ�ણક, 
િશ�ણ�ુ ં��ૂયાકંન કર�ુ ંજોઈએ, કારણ ક� આપણે ફ�ત એક જ પર��ણ કરતા વ� ુછ�એ. �ુ ંજવાબદાર�મા ંિવ�ાસ ક�ંુ 
�.ં �યા ંસ�ંણૂ�પણે જવાબદાર� હોવી જોઈએ. િવ�ાથ�ઓ અન ેિશ�કો અન ેશાળા �જ�લા માટ�. પરં� ુ�ુ ંમાનતો નથી ક� 
એફ ર��ટ�ગ �ારા ટ�મા ંટ� �ારા � પ�િતનો ઉપયોગ કરવામા ંઆવ ેછે ત ેસાર� છે. 
  
આભાર. અમારો પાચંમો �� એ છે ક� રંગ અન ેએસપીઈડ� વ�તીના બાળકોન ેશાળાઓમા ંિશ�ત અને પોલીસના 
હ�ત�ેપ માટ� અ�માણસર લ�યાકં આપવામા ંઆવ ેછે, તો તમ ેખાતર� કરો ક� નવી રચાયલે રાઉ�ડ રોક આઈએસડ� 
પોલીસ અ�કુ �ૂથોના અ�માણસર લ�યાકંન માટ� જવાબદાર ગણાય. તમ ેકયા �કારના ંiting�ડ�ટ�ગ અને ઉપાયને ટ�કો 
આપશો? 
  
સૌ �થમ અને મને લાગે છે ક� નીિત અને ���યા સટે કરવી જોઈએ. આ �જ�લામા ંઆપણન ેરા�ય�યાપી મ modelડલ 
અથવા �ડપાટ�મ�ેટ બનાવવાની તક છે અન ેઅમ ેમા�ુ ં� ંક�, આપણે િવ�ાથ� સાથ ેચાલ�ુ ંશામેલ હો�ુ ંજોઈએ. િવ�ાથ� 
પોતાને શોધે છે. આ િશ�ત ક��પસ �તર� હોવી જોઈએ. ફ�ત િનયિમત િશ�ત. �યાર� રા�યના કાયદામા ંકોઈ પોલીસ 
અિધકાર�ને સામેલ થવાની જ�ર પડ� �યાર� �ુ ંતનેી બહાર વાત ક�ંુ �.ં અન ે�ુ ંમા�ુ ં� ંક� અમારા સામા�જક કાય�કરો અન ે
અમાર� માનિસક �વા��યની �હમાયત �ારા � અમાર� પાસ ેછે અન ેઅમાર� પાસ ેઅિધકાર�ઓ છે ક� �ની ઉપર અન ે
ઉપરની તાલીમ જ�ર� છે � આપણે બાળકો િસવાય ચાલીએ અન ેઅમ ેતઓે સાથ ેન હોઈ શક� તવેી કોઈપણ 
��ુક�લીઓમાથંી પસાર થઈ શક�એ છ�એ. �યાિયક �ણાલીની �દર અન ેબહાર. ત ેઅમન ેતમામ રંગોના અમારા 
િવ�ાથ�ઓ માટ� ��ેઠ છે તે જોઈએ છે. અને તમામ �ે�ોના. 
  
�ીમતી બોએન, સ�દુાય �ણવા માગેં છે ક�, તમ ેક�વી ર�ત ે�જ�લાની જ��રયાતોન ેસ�ં�ુલત કરો છો, િવ�ાથ�ઓની અન ે
િશ�કોની માનિસક �ખુાકાર� અને શ�ૈ�ણક િસ��ઓ, �જ�લાની જ��રયાતોન ેસ�ં�ુલત કરો છો? 
  
કોિવડ સાથ ેછે? 
  
સામા�ય ર�ત,ે તમ ેક�વી ર�તે, તમે ક�વી ર�ત ેજોશો ક� �જ�લા, િવ�ાથ�ઓ અન ેિશ�કો બનં ેમાટ� તમેની માનિસક 
�ખુાકાર� અને શ�ૈ�ણક િસ��ની કઠોરતા માટ� સ�મ હશ?ે 
  
હમણા ંઆ �જ�લાના દર�ક િશ�ક, આ રા�યમા,ં આ દ�શમા,ં. તઓે ઘણા ંકલાકો �ધુી કાય�રત છે ત ે�બૂ જ આદરના પા� 
છે. આપણે �ણીએ છ�એ ક� �યા ંભણતરમા ંગાબડા ંપડ� છે. અન ેઆપણે �ણીએ છ�એ ક� આપણે ત ેગાબડાઓને �ૂર 
કરવાના છ�એ. િવધાનસભા ���આુર�મા ંસ�મા ંપાછા આવશ.ે તઓે જોઈશ ેક� તઓે અમાર� પાસે �ુ ંલાવ ેછે. હાલમા ં�ુ ં
તમને �ણતો નથી, ત�ેુ ંછે �યાર� અમાર� પાસ ેવગ�ખડંોમા ંઆવતા િવ�ાથ� હોય. ત ેબધા �ુદા �ુદા �તરો પર છે, અને 
આપણે દર�ક �ય��તગત બાળક માટ� � કરવા�ુ ંછે ત ેકરવા�ુ ંછે. અન ેઅમાર� િસ�� ગાબડા સાથ ેઅને અ�્ 
unknown◌ાત સાથ,ે અમને ગાબડા ખબર નથી અન ેઅમ ે�ણતા નથી ક� રા�ય �ુ ંકર� ર�ુ ંછે, ���આુર� આવ ેછે, 
આપણે તે માટ� ��ુલા રહ�વાની જ�ર છે અને બધા િવ�ાથ�ઓ સાથ ેમળ�ન ેકામ કર�ુ ંજોઈએ. 
  
અમારા વધતા જતા �જ�લામા ંબાઉ��� પ�રવત�ન ન�� કરવા�ુ ંબોડ��ુ ંમહ�વ�ુ ંપા�ુ ંછે. ફ��આુર� 2020 મા,ં બોડ� 
ફ�રફાર કરવા માટ� મત આ�યો. જો તમે ���યામા ં�ધુારો કરવા માગંતા હો, તો જરાય? 
  
સા�ંુ છે અહ� 1976 મા ંખસેડવામા.ં અમ ે�યારથી, સીમાઓ બદલી ર�ા છે. મ� ક�ુ ંતમે, �ુ ંરાઉ�ડ રોક િમડલ ��લૂ ગયો. 
�ુ ં�ીશમમા ંગયો, મારો ભાઈ પણ તે જ શાળાઓમા ંગયો ન હતો �યા ંગયો હતો. ��ૃ�ન ેકારણે �ુ ંમા�ુ ં� ંક�, આપણે 
�ણીએ છ�એ, ��ૃ�ન ેકારણે સીમાઓ બદલાય છે અન ેઆપણે �ણીએ છ�એ ક� આપણે હ� પણ િવકાસ કર� ર�ા છ�એ. 
તેથી આપણે િનણ�ય લવેાની જ�ર છે. શ� છે ક� થોડા ઓછા લોકો આ�થા�વૂ�ક ખલેલ પહ�ચાડશ,ે પરં� ુઆપણે �ણીએ 



છ�એ ક� આપણે ત ેકરવા�ુ ંછે. આપણે છે�લા 45 વષ�થી ત ેકર�ુ ંપડ�ુ.ં �ુ ંહ� એમા ંર�ો નથી. પરં� ુ�ુ ં��ુ ં� ંક� તે �બૂ 
જ �દય�પશ� િવષય છે, અને તેમા ંસામેલ દર�ક માટ� અમ ેશ� તટે�ુ ં��ેઠ કર��ુ.ં 
  
હવ ેિવકાસ પરના સવાલ માટ�. અમાર� સ�ંયાબધં હાઇ ��લૂોમા ંવત�માન ભીડ સાથ,ે તમ ે�ૃપા કર�ન ેિપયસ�ન ��ેમા ં
�વૂ� (�ી�સ, ઓ�ડ સટેલસ� િવ�તાર) અને પિ�મમા ંબનં ેબનાવવામા ંઆવલેી નવી હાઇ ��લૂની �ાધા�યતા પર તમારા 
િવચારો અને �ટ�પણીઓ શરે કર� શકશો? ર�જ? 
  
હમણા ં�ુ ંકોિવડ સાથ ેિવ�ાસ ક�ંુ � ંઅને તે પછ� આપણે �ુ ં700 િવ�ાથ� �મુા�યા ંછે? અન ેઆપણે �ણીએ છ�એ ક� 
અમા�ંુ 2017 મા ંબધંન િન�ફળ થ�ુ ંહ� ુ.ં મને લાગે છે ક� આપણે �બૂ સાવધ રહ�વાની અન ેઆપણે આગળ વધવાની 
ર�તની જ�ર છે. ક� આપણે સૌ �થમ િનમા�ણ કર�એ છ�એ �યા ંિવકાસની સૌથી વ� ુજ�ર હોય છે. આપણે �ણીએ છ�એ 
ક� આપણને �વૂ� અન ેપિ�મની જ�ર છે. આપણે �ણીએ છ�એ ક� ત ેબનશ,ે પરં� ુમન ેલાગે છે ક� આપણે સાવચતેી�વૂ�ક 
આગળ વધવાની જ�ર છે. અને ખાતર� કરો ક� અમ ેસમથ� છ�એ, બધંનો �યાર� ત ેઆવ ેછે, �યાર� આપણે સમથ�ન �પે, 
તેને સમથ�ન આપી શક�એ છ�એ. પરં� ુએકદમ આપણી પાસ ેઅમ ેિવકાસ કર� ર�ા ંછ�એ અને આપણે િવકાસ માટ�ની 
તૈયાર� અન ેયોજના ઘડ� છે. 
  
  
આભાર, �ીમતી બોએન. ��ટ� મડંળ, અમારા �જ�લા માટ� અધી�કની િનમ�કૂ અન ે��ૂયાકંન માટ� જવાબદાર છે. 
અમાર� સાથ ેબ ે�ણુો શરે કરો ક� � તમે માનો છો ક� અધી�ક હોવા જોઈએ અન ેતમન ેશા માટ� આ પદ માટ� મહ�વ�ણૂ� 
લાગે છે. 
  
બોડ�ના સ�ય તર�ક�, હા, અધી�કની ભરતી અન ે��ૂયાકંન કર�ુ ં�બૂ જ મહ�વ�ણૂ� છે. �ુ ંમા�ુ ં� ંક� અધી�ક એવી 
�ય��ત હોવી જોઈએ ક� � બધા �ટાફ, માતાિપતા, સ�દુાય અન ેિવ�ાથ�ઓન ેસમાન બનાવ.ે અને બધા બાળકોના ��ેઠ 
�હત માટ� કાય� કર� છે. અને કોઈ પણ � આ �જ�લા�ુ ંસચંાલન કર� છે. અન ેઆ �જ�લા માટ� સકારા�મક પ�રણામો લાવ ે
છે. આપણે �ણીએ છ�એ ક� આ આગ�ુ ંબોડ� એક �બૂ જ મહ�વ�ણૂ� બોડ� હશ ે� હવનેા �િુ�ટ��ડ��ટન ેનોકર� પર લશે ે
કારણ ક� હમણા ંબ�ુ ંબરાબર છે અને અમાર� એ �િુનિ�ત કરવાની જ�ર છે ક� અમારો �જ�લો એક લ�ય�થાન �જ�લો છે 
અને તે �યવસાયો છે અને આ દ�શની આસપાસના લોકો આવવા માગેં છે આ �જ�લા માટ� કારણ ક� આપણે �ણીએ છ�એ 
ક� તે ��ેઠ છે. 
  
અમારા છે�લા સવાલ માટ�, ક�ટલાક િવ�ાથ�ઓ માટ� વ�ુ�અલ લિન�ગ કાય�રત છે �યાર� અ�ય િવ�ાથ�ઓ વગ�ખડંમા ં
��ેઠ શીખે છે. �ડ����ટને વ�ુ�અલ અને �ય��તગત િશ�ણ આગળ ક�વી ર�ત ેસ�ં�ુલત કર�ુ ંજોઈએ? 
  
સારો ��. અમને મોટો �જ�લો માનવામા ંઆવ ેછે. અન ેમન ેબી� �દવસ ેકોઈએ મન ે�છૂ�ુ ંહ� ુ,ં સા�ંુ, અમે હ�ો સાથ ેત ે
જ �જ�લામા ંછ�એ. ઠ�ક છે, ના, અમે િવ�ાથ�ઓની વસતી �ટલી �ૂર નથી. અમ ેએક �બૂ મોટો �જ�લો છે અને ટ�.ઇ.એ. 
આદ�શીકરણ કર� છે ક� નાના ��લાઓનો િવરોધ કરતા આ સીઓવીઆઈડ�મા ંક�વી ર�ત ેમોટા �જ�લાઓ ખોલવામા ંઆવ ે
છે. તેથી એક મોટો �જ�લો હોવાન ેકારણે, અમાર� પાસ ેસઘંષ�શીલ િવ�ાથ�ઓ છે. અમાર� પાસે િશ�કો સઘંષ� કર� ર�ા 
છે અને તે બધા િવ�ાથ�ઓ માટ� સા�ંુ નથી. તે મોટાભાગના િવ�ાથ�ઓ માટ� સા�ંુ નથી. અન ેમને લાગે છે ક�, વહ�લી તક� 
આપણે બાળકોને ક�ટલીક સામા�યતા સાથ ેવગ�મા ંપાછા મળેવી શક�એ છ�એ, ખાસ કર�ન ે�ઓ સઘંષ� કર� ર�ા ંછે ક� � 
િવ�ાથ�ઓ માટ� ��ેઠ છે. અને �ુ ંઆશા રા�ુ ં� ંક� દર અઠવા�ડય ેવ��ઓુ �ગિત કર� �થી અમે કર� શક�એ. 
  
અમારા અ�યયન સ�દુાયોમાથંી તેવા સખત ��ોના જવાબો આપવા માટ� �ીમતી બોનનો આભાર. અમે હવ ેતમારા 
�લો�ઝ�ગ �ટ�ટમે�ટ માટ� દો a િમિનટનો સમય આપી�ુ.ં અમ ેત ેજ યલેો કાડ� 30 સકંેડ બાક� રાખી�ુ ંઅને તમને રોકવા�ુ ં
કહ�વા માટ� લાલ કાડ�. 
�ીમતી બોએન, તમ ેબધં કરવા માગંો છો? 
  
હા. �ુ ં��ટ�ઓના ંબોડ� પર �લસે વન માટ� ક�મ સારો ઉમદેવાર �?ં �ુ ંિવ�ાથ�ઓ માટ� એક �દય છે. મને રાઉ�ડ રોક 
આઈએસડ�નો અ�ભુવ છે. મ� આ �જ�લામા ંમાતાિપતા, િશ�કો અન ેસ�દુાયના સ�યો સાથ ેસબંધં બા�ંયા છે. અને મને 
લાગે છે ક� �ુ ંતમારા બધાને માતાિપતા તર�ક� �બૂ સાર� ર�ત ેર�ૂ કર� શ�ંુ �.ં અન ેત ે�ુ ંનથી કરતો, મા�ંુ કામ 



�િતિનિધ�વ કરવા�ુ ંછે. અન ેતમારા અને તમારા બાળકો અન ેબધા બાળકોની જ��રયાતોન ેર�ૂ કરવા માટ�. અને �ુ ં
કોઈપણને �ો�સા�હત ક�ંુ � ં� મારા માટ� કોઈ ��ો હોય. કંઈપણ ક� જો તઓેએ કંઈક સાભં��ુ ંહોય અને તઓે ઇ�છે છે ક� 
તે �પ�ટ થાય. અન ેતેઓ માન ેછે ક� તઓેએ � સાભં��ુ ંહશ.ે �ુ ંતઓેન ેમાર� પાસ ેપહ�ચવા, માર� સાથ ેવાત કરવા, 
માર� સાથ ેમળવા અને �ુ ંકોણ � ંઅને મારા �જ�લાના તમામ િવ�ાથ�ઓન ે�ુ ંકઈ ર�ત ે��ેઠ ર�તે ર�ૂ કર� શ�ંુ ત ેશોધવા 
માટ� મને �ો�સા�હત કર�શ. આભાર. 
  
આ મતદાર �સગંમા ંભાગ લવેા બદલ અમાર� તયૈાર ઉમદેવાર �ુ બોવનનો આભાર. પીટ�એ સ�દુાય, શાળાઓ, 
વાલીઓ, િશ�કો, �બધંકો અને રાઉ�ડ રોક આઈએસડ�ના િવ�ાથ�ઓની સવેા કરવાની તમાર� તૈયાર�ને �બરદાવ ેછે. 
�ૃપા કર�ન ેયાદ રાખો ક� �ારં�ભક મતદાન 13 October�ટોબર, મગંળવારથી શ� થાય છે. અને � ૂટંણીનો �દવસ 3 
નવ�ેબર, મગંળવાર છે. આ મચં પીટ�એની વબેસાઇટ rrisdpta.org ની રાઉ�ડ રોક કાઉ��સલ પર �કૂવામા ંઆવશ.ે તે 
જ અમા�ંુ RRISDPTA.ORG અને અમા�ંુ સો�યલ મી�ડયા તમે જ બન ે�યાનંી અ�ય જ�યાઓ સાથ ેરચાય છે. 
ઉમેદવારની બાયો મા�હતી પણ પો�ટ કરવામા ંઆવશ ેઅન ેફોર�સન ેઅ�સુર�ન,ે ઉમદેવારન ેલ�ેખત ફોમ�મા ંઅ�ય 
�થળના ફોરમમા ં�છૂાયેલા ��ોના જવાબની તક મળશ.ે �ૃપા કર�ન ે�લસે 2 માટ� ફ�સ�કુ �ુઓ ક� � સા�ં at વા�યે શ� 
થાય છે અને આવતી કાલ ેસા�ં at વા�યે �લસે for માટ� ટ�નુ રહ��ુ ંઅન ેસા�ં 7 વા�ય ેplace �કુો. આભાર અને �ભુ 
રા�ી. 
  
  
 
 


