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 پی آر اے کی راؤنڈ راک آئی ایس ڈی کونسل کی میزبانی میں 1 آر آر آئی ایس ڈی اسکول بورڈ
 ٹرسٹی امیدوار فورم

  
 **** براہ کرم نوٹ کریں کہ نقل / ترجمے خود کار طریقے سے تیار کیے گئے ہیں۔ درستگی کی ضمانت نہیں ہے۔ ****

  
 ہم فیس بک الئیو کے لئے تیار ہو رہے ہیں۔ ٹھیک ہے ، ہم فیس بک پر براہ راست جارہے ہیں۔

  
 کونسل میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ISD اسکول بورڈ کے ٹرسٹی امیدوار فورم کے ایک راؤنڈ راک PTAs سب کو سالم ، اور

Pnes کی راؤنڈ راک ISD کونسل کا صدر ہوں ، جو ایک غیر تجارتی غیر فرقہ وارانہ غیر جانبدار تنظیم ہے جو کسی بھی امیدوار 
 یا سیاسی جماعت کی توثیق نہیں کرتی ہے۔ میں آج اپنے خاص مہمانوں کا استقبال کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے ٹیکساس پی ٹی اے کے

 صدر سوزی کینن اور ٹیکساس پی ٹی اے کے صدر نے ماریسول رینڈل کو منتخب کیا۔ آج یہاں آنے کے لئے آپ کا شکریہ۔
  

 ہماری وکالت کمیٹی ہماری سیکھنے والی جماعتوں کی نمائندگی کرتی ہے اور ان فورموں کے لئے سواالت ہماری کمیونٹی سے
 نکالے گئے تھے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ، پی ٹی اے قوم کی سب سے قدیم اور سب سے بڑی چائلڈ ایڈوکیسی تنظیم ہے جس کا

 مشن ہے کہ وہ ہر بچے کی صالحیتوں کو حقیقت میں بنائے اور اہل خانہ اور برادریوں کو بااختیار بنائے کہ وہ تمام بچوں کی
 وکالت کرے۔ ایک امیدوار نے کچھ ہی دیر پہلے ہمیں اطالع دی تھی کہ وہ اس فورم کے لئے ہم سے شامل نہیں ہوگا۔ ہم
 اس امیدوار کے ساتھ اس فورم کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔ تاہم پیش نہ ہونے والے امیدوار کو ان سوالوں کے جوابات فراہم
 کرنے کا موقع ملے گا جو عوامی طور پر شیئر کیے جائیں گے۔ میں اس بات پر زور دینا چاہتا ہوں کہ صرف ایک امیدوار کے

 ساتھ آگے بڑھنے سے موجودہ تنہا امیدوار کی توثیق یا حمایت نہیں ہوگی۔ اس کے ساتھ میں آپ کو ہماری کونسل پی ٹی
 اے ایڈوکیسی کی چیئر ہیدر الرنس پیش کرتا ہوں۔

  
 ہیلو ، اور آج ہمارے ساتھ شامل ہونے کے لئے امیدواروں ، ناظرین اور ہمارے ٹیکساس اور راؤنڈ راک آئی ایس ڈی کونسل کے
 رضاکاروں کا شکریہ۔ میں آج کے فورم کا ٹائم کیپر بھی رہوں گا۔ یہ میری اعزاز کی بات ہے کہ میں آپ کو ان فورمز کے

 لئے ہمارے ماڈریٹر سے تعارف کرواتا ہوں مسز ماریا مدینہ ملنر مسز ملنر وسطی ٹیکساس میں رائے دہندگان کی مشغولیت اور
 عمدہ کمیونٹی کے درمیان مقبول رہنما ہیں۔ وہ تمام جماعتوں اور اسکولوں کے اضالع میں غیر جانبدارانہ جامع کمیونٹی

 ووٹرز کی شمولیت اور شراکت کے پروگراموں کی رہنمائی اور ترقی کرتی ہے۔ وہ ووٹروں کی ایک معروف تنظیم میں ایکویٹی
 VOCES اور شمولیت کے تیسرے سال کی رہنما بھی ہیں۔ ایک الطینیہ کے ثقافتی مشیر کے طور پر ، مسز ملنر نے 2017 میں
 تیجس کی مشترکہ بنیاد رکھی ، جس نے ٹیکساس ہل ملک کی پوری برادریوں میں الطینی رائے دہندگان تک رسائی کے موضوع
 پر باقاعدگی سے پیش کیا۔ وہ متعدد واقعات میں ووٹر کی شمولیت اور تاریخ کے موضوع پر ترجمان اور پینل کی رکن ہیں۔ وہ اکثر
 آسٹن کے پورے عالقے میں میڈیا پروگراموں میں غیر منقولہ رائے دہندگان تک رسائی لیڈر کی حیثیت سے نمایاں رہتی ہیں
 جس میں یونیویشن پر باقاعدہ مہمانوں کی جگہیں شامل ہیں۔ ہم مسز ملنر کا امیدوار فورموں پر اپنا وقت اور مہارت دینے کے

 لئے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ، امیدوار آپ کے اچھے ہاتھ میں ہیں۔ مسز ملنر۔
  

 پی ٹی اے کی راؤنڈ راک آئی ایس ڈی کونسل کا شکریہ کہ آج کے رات کے اعتدال پسند فورم کو مدعو کرنے کی دعوت پر۔ میں
 اپنے ناظرین کو یہ یاد دالنے کے لئے یہ لمحہ گزارنا چاہتا ہوں کہ جب ہم اسکول بورڈ ڈسٹرکٹ بورڈ آف ٹرسٹی جیسے
 دفتر پر بات کرتے ہیں کہ ہم بیلٹ ووٹنگ کے بارے میں تبادلہ خیال کرتے ہیں۔ ڈاؤن بیلٹ ووٹنگ دفاتر کو ووٹ دینے کا
 ایک عمل ہے جو اکثر کسی بڑے انتخابی دفتر سے منسلک ہوتا ہے جیسے صدارتی اور کانگریس کے دفاتر کو ووٹ دینا۔ میں آپ کو آج

 یہاں ایک جگہ کے انتخابی امیدوار ِکم بون سے تعارف کرانا چاہتا ہوں۔
 وہ دو منٹ کے امیدوار کا بیان اور 90 دوسرا اختتامی بیان دے گی۔ محترمہ بوئن ، آپ کو ہر سوال کے جواب کے لئے ایک منٹ دیا

 جائے گا۔ ہمارا ٹائم کیپر 30 سیکنڈ کے نشان پر ایک پیلے رنگ کا کارڈ اور جب آپ کا وقت ختم ہوجائے گا تو سرخ کارڈ تھامے گا۔
 ایسی صورت میں جب امیدوار اپنی ویب رسائی کھو دیتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ ویبینار میں دوبارہ داخل ہونے کے بعد
 جلدی سے اس فورم میں دوبارہ داخل ہوں۔ آپ کو ان سوالوں کے جوابات دینے کی اجازت ہوگی جن کا آپ نے اجازت دینے میں

 وقت ضائع کیا۔ تو آئیے کم بوین کے دو منٹ کے بیان سے شروع کریں۔ مس بوون۔
  

https://www.facebook.com/RRISDPTA/videos/3357398091014187


 آپ کا شکریہ ، اور آج رات یہاں آنے کے لئے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ میرے بارے میں اور اسکول بورڈ میں حصہ لینے کی
 اس پوزیشن تک کیسے پہنچی اس کے بارے میں تھوڑا سا۔ میں 1976 میں راؤنڈ راک آئی ایس ڈی چال گیا۔ میں ساتویں

 جماعت میں تھا۔ میں نے راؤنڈ راک مڈل اسکول میں تعلیم حاصل کی ، جو اب سی ڈی فاکس ہے۔ یہ واحد مڈل اسکول تھا۔ اس
 کے بعد میں نے گریشم مڈل اسکول اور آٹھویں جماعت میں تعلیم حاصل کی۔ ہمیں راؤنڈ راک ہائی اسکول واپس بھیج دیا گیا
 جہاں میں نے 1981 میں ویسٹ ووڈ کے کھلنے سے ایک سال قبل گریجویشن کیا تھا۔ میں نے اس ضلع میں بہت زیادہ

 ترقی دیکھی ہے اور اس ضلع کے میرے دل میں بہت بڑا مقام ہے۔ میں اپنے بچوں کی تعلیم اور مواقع کی وجہ سے یہاں پرورش
 کرنے آیا ہوں۔ میرے تین اچھے تین بچے ہیں جو سب راؤنڈ راک آئی ایس ڈی سے فارغ التحصیل ہوئے ہیں ، اور میں اتنا خوش

 قسمت تھا کہ اس ضلع میں 33 33 سالوں میں پڑھا سکوں۔ میں دو سال پہلے ریٹائر ہوا تھا۔ ٹھیک ہے تیسرا تعلیمی سال۔
 اور آرام کیا اور اب بورڈ میں خدمت کرکے کمیونٹی کو واپس دینے کے لئے تیار ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں اس بورڈ اور
 اس ضلع میں بہت کچھ السکتا ہوں۔ مجھے ایک سمجھ ہے اور سب سے اہم میرا دل اس ضلع کے طلباء اور بچوں کے ساتھ ہے۔

 اور والدین ،   طلباء ، معاشرے ، وہی ہوتا ہے جو ایک بچہ پیدا کرتا ہے اور یہ ہم سب کو لے جاتا ہے اور ہم ایک ٹیم ہیں اور ہم ایک
 شراکت دار ہیں۔ اور بطور بورڈ ممبر۔ میں اس ٹیم کا حصہ بننا چاہتا ہوں۔

  
 شکریہ آئیے برادری کے سواالت کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ جب آپ کسی ٹرسٹی کی ذمہ داریوں پر غور کرتے ہو تو پہال

 سوال ہوتا ہے۔ براہ کرم ہمیں بتائیں کہ آپ کی قوتیں اور ترقی کے شعبے کیا ہیں۔ محترمہ بوئن؟
  

 میری طاقتیں مثبت قیادت میں ہیں۔ مجھے سوال پوچھنے یا بولنے میں بھی کوئی دقت نہیں ہے جس کو میں بہترین دلچسپی
 میں سمجھتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں ہمیشہ سنتا ہوں ، لیکن میری آواز ہے اور مجھے لگتا ہے کہ تمام آوازیں

 ایک بہت ہی قابل احترام آواز ہونی چاہ.۔ مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ میں نے اس کا صحیح جواب دیا۔
  

 بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے ، اگر ہم تیار ہیں تو دوسرا سوال یہ ہے کہ ، پچھلے سال میں ، ضلع نے کونسلنگ اور سلوک کے شعبہ
 صحت سے متعلق شعبہ تشکیل دیا ہے اور آئی ایس ڈی پولیس ڈیپارٹمنٹ تشکیل دینے کی منظوری دی ہے۔ مس بوون ، اسکول کی

 حفاظت کو بہتر بنانے کے لئے آپ ان دو اداروں کے ساتھ مل کر کام کرنے کا اندازہ کس طرح کر سکتے ہیں؟
  

 بڑا سوال! ضلع میں رہنا ، اور 1994 سے ضلع میں ایس آر او پروگرام رکھنے اور یہ جاننا کہ ہمارے پاس چار مختلف محکمے
 ہیں جو اس ضلع کی نمائندگی کرتے ہیں۔ ہمیں پولیس ڈیپارٹمنٹ کی ضرورت ہے۔ میں محکمہ پولیس کی حمایت کرتا ہوں۔ ایک

 کام میں نے کیا میں نے جیف یاربرو سے پوچھا۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ کیا قابلیت ہے؟ قابلیت بہت زیادہ سخت سخت ہونی
 ا ہونا چاہئے۔ مجھے یقین ہے کہ محکمہ پولیس اور اس کی بہت زیادہ ضرورت ، دماغیbe چاہئے ، کیونکہ ہمیں بہت اچھ

 صحت تندرستی کے پہلو جو اب ہمارے پاس ہے اس ضلع کے لئے بہت ضرورت ہوگی اور اس کی بہت ضرورت ہوگی۔
  

 امتحان ، طلباء کی کامیابی ، اور سیکھنے کے معاملے میں testing شکریہ تیسرا سوال یہ ہے کہ آپ ضلع میں تمام طلبا کے ل
 ایکویٹی اقدامات کو بہتر بنانے کے لئے کس طرح کام کرتے ہیں؟

  
 میں پہال یقین کرتا ہوں کہ تمام طلبا کو ایک جیسے مواقع اور ایک جیسے تمام تجربات ملنے چاہئیں۔ جو معیار ہوگا۔ مساوات کو

 یقینی بنانا ہے کہ تمام طلبا کو مواقع حاصل ہوں اور ان کے ساتھ سلوک کیا جائے اور مساوی ، مساویانہ نتائج ہوں۔ اور میں
 سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس بات کو یقینی بنائیں کہ ہم ان وسائل مہیا کریں جہاں ان کی ضرورت ہے۔ اگر
 ہمارے پاس ایسے عالقے ہیں جہاں دوسرے کیمپسوں میں زیادہ وسائل کی ضرورت ہے اور اسی جگہ ہمیں ان وسائل کی فراہمی
 کے تمام طلبا کو یکساں مواقع ISD کی ضرورت ہے۔ جہاں تک میں جانچتا ہوں میرا یقین ہے ، میں سمجھتا ہوں کہ راؤنڈ راک
 ملنے چاہئیں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ وہ اس ضلع میں کہاں رہتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے سبھی طالب علم

 ہیں۔
  

 کا استعمال کرنے TEA A محترمہ بوئن ، کیمپس اور طلباء کی کامیابی کا اندازہ لگانے کے لئے ایف احتساب کی درجہ بندی کے ذریعے
 کے بارے میں آپ کے کیا خیاالت ہیں؟

  
 دلچسپ سوال۔ ذاتی طور پر ، بطور معلم مجھے درجہ بندی پسند نہیں ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اسٹار ٹیسٹ ایک دن میں چار
 گھنٹے کا سنیپ شاٹ ہوتا ہے۔ اور یہ وہ آلہ نہیں ہے جو ہمیں پورے بچے ، معاشرتی جذباتی ، تعلیمی ، سیکھنے کا اندازہ

 لگائے ، کیوں کہ ہم صرف ایک امتحان سے زیادہ ہیں۔ میں احتساب پر یقین رکھتا ہوں۔ بالکل جوابدہی ہونی چاہئے۔ جیسا کہ



 میں استعمال کرتا A کے ذریعہ TEA F A طلباء اور ایجوکیٹرز اور اسکول ضلع لیکن میں نہیں مانتا کہ جس درجہ کا استعمال
 ہے وہ ایک اچھا طریقہ ہے۔

  
 شکریہ ہمارا پانچواں سوال یہ ہے کہ رنگوں اور ایس پی ای ڈی آبادی کے بچوں کو اسکولوں میں نظم و ضبط اور پولیس کی

 مداخلت کے لئے غیر متناسب نشانہ بنایا جاتا ہے ، آپ اس بات کا یقین کرنے کے لئے کیا کریں گے کہ نو تشکیل شدہ راؤنڈ راک
 آئی ایس ڈی پولیس کو بعض گروہوں کو غیر متناسب نشانہ بنانے کے لئے جوابدہ ٹھہرایا جائے گا۔ آپ کس طرح کے آڈٹ اور عالج

 معاونت کریں گے؟
  

 سب سے پہلے اور مجھے لگتا ہے کہ پالیسی اور طریقہ کار طے کرنا چاہئے۔ میرے خیال میں اس ضلع میں ایک ریاست گیر ماڈل
 یا ایک شعبہ اور جو ماڈل ہم تخلیق کرتے ہیں اس میں طالب علم کے ساتھ چلنا بھی شامل ہونا چاہئے۔ طالب علم خود مل جاتا
 ہے۔ یہ نظم و ضبط کیمپس کی سطح پر ہونا چاہئے۔ بس باقاعدہ ڈسپلن۔ میں اس سے آگے بات کر رہا ہوں جب ریاستی قانون میں

 کسی پولیس افسر کو شامل ہونے کی ضرورت ہو۔ اور میں یقین کرتا ہوں کہ ہمارے معاشرتی کارکنوں اور ہماری ذہنی صحت کی
 وکالت کے ذریعہ جو ہمارے پاس ہے اور ہمارے پاس افسران ہیں جن کی ہم تربیت سے اوپر اور ضرورت سے زیادہ تقاضا کر رہے

 ہیں کہ ہم بچوں کے عالوہ بھی چل سکتے ہیں اور ہم ان کے ساتھ کسی بھی پریشانی میں بھی چل سکتے ہیں جس
 what's کا انھیں بس نہیں عدالتی نظام کے اندر اور باہر ہمیں اس کی ضرورت ہے کہ ہمارے رنگوں کے ہمارے طلبا کے ل

 کونسی چیز بہترین ہو۔ اور تمام عالقوں کی
  

 محترمہ بوئین ، کمیونٹی جاننا چاہیں گی ، آپ ضلع کے تقاضوں ، ضلع کی توازن ضروریات ، طلباء اور اساتذہ کی ذہنی فالح و
 بہبود اور تعلیمی کامیابیوں کا توازن کیسے لگاتے ہیں؟

  
 جیسا کہ کوویڈ میں ہے؟

  
 عام طور پر ، آپ کس طرح دیکھیں گے کہ آپ ضلع کو طلباء اور اساتذہ دونوں کی ذہنی تندرستی اور علمی کامیابی کے درپے

 ہوئے کاموں کے لئے کرنے کے قابل بنائیں گے؟
  

 ابھی اس ضلع میں ، اس ریاست میں ، اس ملک میں ہر اساتذہ ،۔ انتہائی احترام کے مستحق ہیں کہ وہ بہت سارے گھنٹے
 کام کر رہے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ سیکھنے میں خلیج پیدا ہوسکتی ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ ہمیں ان خامیوں کو دور کرنا

 ہے۔ مقننہ جنوری میں اجالس میں واپس آئے گی۔ ہم دیکھیں گے کہ وہ ہمارے پاس کیا التے ہیں۔ فی الحال میں آپ کو
 نہیں جانتا ، یہ اس وقت کی طرح ہے جب ہمارے طلباء ہمارے کالس روم میں آتے ہیں۔ وہ تمام مختلف سطحوں پر ہیں ، اور
 ہمیں ہر فرد کے لئے وہ کام کرنا ہے جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ہمارے حصول کے فرق اور نامعلوم افراد کے ساتھ ،
 ہمیں ان خلیجوں کا پتہ نہیں اور نہ ہی ہمیں معلوم ہے کہ ریاست کیا کرنے جا رہی ہے ، جنوری میں آئے ، ہمیں اس کے

 لئے کھلے رہنے کی ضرورت ہے اور تمام طلبا کے ساتھ مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔
  

 بورڈ کے ایک اہم پہلو یہ ہے کہ ہمارے بڑھتے ہوئے ضلع میں حدود میں تبدیلی النا ہے۔ فروری 2020 میں ، بورڈ نے
 تبدیلی کرنے کے لئے ووٹ دیا۔ بالکل نہیں تو آپ اس عمل کو کیسے بہتر بنانا چاہیں گے؟

  
 خیر 1976 میں یہاں منتقل ہوچکے ہیں۔ ہم تب سے ہی حدود بدل رہے ہیں۔ جیسا کہ میں نے کہا ، میں راؤنڈ راک مڈل
 اسکول گیا تھا۔ میں گرشام گیا تھا ، میرے بھائی نے کبھی بھی ان اسکولوں میں نہیں جانا جس میں گیا تھا۔ ترقی کی
 وجہ سے میں یقین کرتا ہوں کہ ، ہم جانتے ہیں ، حدود ترقی کی وجہ سے تبدیل ہوتے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ ہم اب
 بھی بڑھ رہے ہیں۔ لہذا ہمیں فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ امید ہے کہ جتنا ممکن ہو کم پریشان نہ کریں ، لیکن ہم جانتے
 ہیں کہ ہمیں یہ کرنا ہے۔ ہمیں پچھلے 45 سالوں سے کرنا پڑا ہے۔ میں ابھی تک اس میں نہیں رہا ہوں۔ لیکن مجھے

 معلوم ہے کہ یہ ایک بہت ہی مشکل مضمون ہے ، اور ہم اس میں سب سے بہتر کام کریں گے جس میں ہم ہر ممکن طور پر
 اس میں شامل ہوسکتے ہیں۔

  
 اب نمو پر ایک سوال کے لئے۔ ہمارے متعدد ہائی اسکولوں میں موجودہ ہجوم کے ساتھ ، کیا آپ پیئرسن کے عالقے میں مشرق
 (گرائمز ، اولڈ سیٹٹلر کے عالقے) اور مغرب دونوں میں تعمیر کیے جانے والے نئے ہائی اسکولوں کی ترجیح کے بارے میں

 اپنے خیاالت اور تاثرات بتاسکتے ہیں؟ رج۔



  
 ابھی میں کوویڈ کے ساتھ یقین کرتا ہوں اور اس کے بعد ہم نے کیا 700 طالب علم کھو دیا ہے؟ اور ہم جانتے ہیں کہ

 2017 میں ہمارا ایک بانڈ ناکام ہوگیا تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے اور جس طرح سے ہم
 آگے بڑھ رہے ہیں۔ کہ ہم سب سے پہلے تعمیر کریں جہاں ترقی کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہمیں

 مشرق اور مغرب کی ضرورت ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ ہونے واال ہے ، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہمیں محتاط انداز میں آگے
 بڑھنے کی ضرورت ہے۔ اور اس بات کو یقینی بنانا کہ ہم جب پابندیوں کے سامنے آتے ہیں تو ہم اس کے قابل ہوسکتے ہیں ،
 بحیثیت برادری ہم اس کی حمایت کرسکتے ہیں۔ لیکن قطعی طور پر ہم اپنی ترقی کر رہے ہیں اور ہمیں ترقی کے لئے تیاری اور

 منصوبہ بندی کرنا ہوگی۔
  
  

 آپ کا شکریہ ، محترمہ بوین۔ بورڈ آف ٹرسٹی ہمارے ضلع کے سپرنٹنڈنٹ کی خدمات حاصل کرنے اور اس کی جانچ کرنے کا
 ذمہ دار ہے۔ ہمارے ساتھ دو خوبیاں بانٹیں جن کے بارے میں آپ کو یقین ہے کہ ایک سپرنٹنڈنٹ ہونا ضروری ہے اور آپ

 اہم ہیں۔ important کیوں محسوس کرتے ہیں کہ وہ اس منصب کے ل
  

 بورڈ کے ممبر کی حیثیت سے ، ہاں ، سپرنٹنڈنٹ کی خدمات حاصل کرنا اور اس کا اندازہ کرنا بہت ضروری ہے۔ میں سمجھتا
 ہوں کہ ایک سپرنٹنڈنٹ کوئی ایسا شخص ہونا چاہئے جو تمام عملے ، والدین ،   برادری اور طلباء کو یکجا کرے۔ اور تمام بچوں
 کے بہترین مفاد کیلئے کام کرتا ہے۔ اور کوئی جو اس ضلع کا انتظام کرے۔ اور اس ضلع کے لئے مثبت نتائج التا ہے۔ ہم جانتے ہیں
 کہ یہ اگال بورڈ ایک بہت ہی اہم بورڈ ہوگا جو اگلے مہتمم کی خدمات حاصل کرے گا کیونکہ ابھی سب کچھ ٹھیک ہے اور
 ہمیں اس بات کو یقینی بنانا ہوگا کہ ہمارا ضلع ایک منزل مقصودی ضلع بنی ہوئی ہے اور یہ کاروبار اور اس ملک کے آس پاس

 کے لوگ آنا چاہتے ہیں اس ضلع میں کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ سب سے بہتر ہے۔
  

 کچھ طلبا کے لئے ورچوئل لرننگ کام کر رہی ہے جبکہ دوسرے طلباء کالس روم میں بہترین ، some ہمارے آخری سوال کے ل
 سیکھتے ہیں۔ ڈسٹرکٹ کو آگے بڑھنے والے مجازی اور ذاتی طور پر سیکھنے میں توازن کیسے رکھنا چاہئے؟

  
 اچھا سوال. ہم ایک بڑا ضلع سمجھا جاتا ہے۔ اور مجھے کسی نے دوسرے دن مجھ سے پوچھا ، ٹھیک ہے ، ہم اسی ضلع میں ہوٹو
 کے ساتھ ہیں۔ ٹھیک ہے ، نہیں ، ہم طلباء کی آبادی کی حد تک نہیں ہیں۔ ہم ایک بہت بڑا ضلع ہے اور ٹی ای اے نے
 حکم دیا ہے کہ چھوٹے سے اضالع کے برخالف اس کوویڈائڈ میں کتنے بڑے اضالع کھلتے ہیں۔ لہذا ایک بڑا ضلع ہونے

 اچھا good کے ناطے ، ہمارے پاس طلبہ جدوجہد کررہے ہیں۔ ہمارے پاس اساتذہ جدوجہد کررہے ہیں اور یہ تمام طلبہ کے ل
 نہیں ہے۔ زیادہ تر طلبا کے لئے یہ اچھا نہیں ہے۔ اور میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ ، جلد ہی ہم اپنے بچوں کو کالس روم

 میں کچھ معمول کے مطابق واپس السکیں گے ، خاص طور پر ان بچوں کو جو جدوجہد کر رہے ہیں کہ طلبا کے لئے یہی سب
 سے بہتر ہے۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ ہر ہفتے چیزیں ترقی کرتی ہیں تاکہ ہم کر سکیں۔

  
 محترمہ بوئین کا شکریہ کہ وہ ہماری سیکھنے والی پوری جماعتوں کے ان سخت سواالت کے جوابات دینے کے لئے۔ اب آپ کے
 اختتامی بیان کے لئے ہمارے پاس ڈیڑھ منٹ ہوگا۔ ہم وہی پیال کارڈ 30 سیکنڈ باقی پر رکھیں گے اور آپ کو رکنے کے لئے

 ایک سرخ کارڈ رکھیں گے۔
 محترمہ بوئین ، کیا آپ بند کرنا چاہیں گے؟

  
 جی ہاں. میں بورڈ آف ٹرسٹیز کے لئے پلیس ون کے لئے اچھا امیدوار کیوں ہوں؟ میں طالب علموں کے لئے ایک دل ہے.

 میں تجربہ ہے۔ میں نے اس ضلع کے والدین ،   اساتذہ اور برادری کے ممبروں کے ساتھ تعلقات استوار ISD مجھے راؤنڈ راک
 کیے ہیں۔ اور مجھے لگتا ہے کہ میں والدین کی حیثیت سے آپ سب کی نمائندگی کرسکتا ہوں۔ اور یہ کہ میں نہیں کرتا ، میرا

 کام نمائندگی کرنا ہے۔ اور آپ اور آپ کے بچوں اور تمام بچوں کی ضروریات کی نمائندگی کرنا۔ اور میں کسی کی بھی حوصلہ
 افزائی کرتا ہوں کہ میرے لئے کوئی سواالت ہوں۔ کچھ بھی ہے کہ اگر انہوں نے کچھ سنا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کی

 وضاحت کی جائے۔ اور وہ یقین کرتے ہیں جو شاید انہوں نے سنا ہے۔ میں ان کی حوصلہ افزائی کروں گا کہ وہ مجھ تک
 پہنچیں ، مجھ سے بات کریں ، مجھ سے ملیں اور مجھ سے معلوم کریں کہ میں کون ہوں اور میں اس ضلع کے تمام طلبا

 کی بہترین نمائندگی کیسے کرسکتا ہوں۔ شکریہ
  



 کے برادری ، ISD اس ووٹر ایونٹ میں شرکت کے لئے ہماری آمادہ امیدوار محترمہ بوون کا شکریہ۔ پی ٹی اے نے راؤنڈ راک
 اسکولوں ، والدین ،   اساتذہ ، منتظمین اور طلبا کی خدمت کے لئے آپ کی رضامندی کو سراہا ہے۔ براہ کرم یاد رکھیں کہ ابتدائی

 ووٹنگ 13 اکتوبر بروز منگل سے شروع ہوگی۔ اور انتخابات کا دن منگل ، 3 نومبر ہے۔ اس فورم کو پی ٹی اے کی ویب سائٹ
rrisdpta.org کی راؤنڈ راک کونسل پر پوسٹ کیا جائے گا۔ یہ ہمارے RRISDPTA.ORG اور ہمارے سوشل میڈیا کے ساتھ 

 ساتھ دوسری جگہ کے فارم کے ہوتے ہیں۔ امیدواروں کی بایو انفارمیشن بھی پوسٹ کی جائے گی اور فورمز کے بعد امیدوار
 کو موقع ملے گا کہ وہ دوسرے مقامات کے فورموں میں جو سواالت ہیں ان کو تحریری شکل میں جواب دیں۔ پلیس 2 کے لئے

 فیس بک دیکھیں جو شام 7 بجے شروع ہوتا ہے اور پلیس 7 کے لئے کل شام 6 بجے دیکھیں اور 6 بجے شام 7 بجے رکھیں۔
 شکریہ اور شب بخیر۔

  
  
 


