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�થળ 7 આરઆરઆઈએસડ� ��લૂ બોડ�ના ��ટ� ઉમેદવાર મચં, પીટ�એની રાઉ�ડ રોક 
આઈએસડ� કાઉ��સલ �ારા સચંા�લત 
  
**** �ૃપા કર�ને ન�ધો ક� �ા�ં���શન / અ�વુાદો �વત.-જનર�ટ�ડ છે. ચોકસાઈની બાયંધર� નથી. **** 
  
�ભુ સાજં, અન ેપીટ�એ ��લૂ બોડ�ના ��ટ� ઉમદેવાર મચંની રાઉ�ડ રોક આઈએસડ� કાઉ��સલમા ં�લસે સવેન માટ� 
આપ�ુ ં�વાગત છે. પીટ�એની રાઉ�ડ રોક આઈએસડ� કાઉ��સલ પછ� �ુ ં�નહેલ �ફક� રા��પિત �,ં એક �બન-�યવસાિયક 
�બન-સા�ંદાિયક �બન-પ�િન�ઠ એસોિસએશન ક� � કોઈપણ ઉમદેવાર અથવા રાજક�ય પ�ને સમથ�ન આપ�ુ ંનથી. 
રાઉ�ડ રોક આઈએસડ� કાઉ��સલ પીટ�એ �ય��તગત પીટ�એ નતેાઓ �ારા કિથત સમથ�નથી વાક�ફ છે. કાઉ��સલ આવા 
��ૂચત અથવા વા�તિવકને સમથ�ન આપતી નથી અથવા ટ�કો આપતી નથી. અન ે� લોકોએ પીટ�એ �ોટોકોલ યો�ય 
� ૂટંણીઓ�ુ ંપાલન ન ક�ુ� છે તેમન ેતા�કા�લક બધં કરવા અન ેબધં કરવા �ચૂના આપવામા ંઆવી છે. �ુ ં�નુરાવત�ન 
કર�શ ક� પીટ�એ ઉમદેવારો�ુ ંસમથ�ન કર� ુ ંનથી. �ુ ંઅમારા િવશષે અિતિથ ટ��સાસ પીટ�એ ��ખુ, �ઝુી ક�નનને 
આવકારવા મા�ંુ ં�.ં આ� અહ� આવવા બદલ આભાર. અમાર� �હમાયત સિમિત બધા અ�યયન સ�દુાયો�ુ ં
�િતિનિધ�વ કર� છે, અને આ મચંો માટ�ના ��ો આપણા સ�દુાયમાથંી લેવામા ંઆ�યા હતા. �મ તમે �ણો છો ક� 
પીટ�એ એ દ�શની સૌથી �ૂની અને સૌથી મોટ� બાળ �હમાયત સ�ંથા છે. �ુ�ંુબ અન ેસ�દુાયોન ેબધા બાળકોની �હમાયત 
કરવા માટ� શામેલ કર�ન ેઅને સશ��તકરણ �ારા દર�ક બાળકની સભંાવનાન ેવા�તિવક બનાવવાની િમશન સાથ.ે �ૃપા 
કર�ને મને અમારા સહભાગીઓને યાદ કરાવવાની મ�ૂંર� આપો ક� બાળકો સ�હતના પ�રવારો આ ફોરમને �વતં તમેજ 
ર�કોડ� કરવામા ંજોશ.ે અમે અપે�ા રાખીએ છ�એ ક� દર�ક �ય��તએ �યવસાિયક ર�ત ેપોતા�ુ ંસચંાલન કર�ુ ંજોઈએ અન ે
અમારા �વયસેંવકો અને એકબી� ��યે આદર રાખીએ. જો આપણે િવ�પેજનક વત�ન જો�ુ ંતો ચતેવણી આપવામા ં
આવશ ેઅને જો ત ેચા� ુરહ�શ ેતો તેને �યાનમા ંલવેામા ંઆવશ.ે અમ ેઆશા રાખીએ છ�એ ક� દર�ક નાગ�રક અને 
સૌહાદ��ણૂ� રહ�શ ે�થી આપણે આ� મા�હતી�દ સ� મળેવી શક�એ. ત ે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� રાઉ�ડ રોક આઈએસડ� કાઉ��સલના 
�વયસેંવકોનો આભાર. �ુ ંઆજના ફોરમ માટ� ટાઇમક�ર પણ રહ�શ. મા�રયા મ�ેદના િમ�નર, આ મચંો માટ�ના અમારા 
મ�ય�થીથી તમન ેપ�રચય આ�ુ ંમા�ંુ સ�માન છે? �ીમતી િમ�નર મ�ય ટ��સાસમા ંન�ધપા� અને �ુશળ મતદાતા 
જોડાણ અને સ�દુાય પહ�ચના નેતા છે. તે તમામ સ�દુાયો અન ેશાળા �જ�લાઓમા ં�બન-પ�પાતી �યાપક સ�દુાય 
મતદાતા પહ�ચ અન ેભાગીદાર�ના કાય��મો�ુ ંન�ે�ૃવ કર� છે અન ેિવકાસ કર� છે. અ�ણી મતદાતા જોડાણ સ�ંથામા ંત ે
ઇ��વટ� અન ેસમાિવ�ટ�ના �ી� વષ�ના �થાપક નતેા છે. લે�ટન�ેસના સા�ં�ૃિતક સલાહકાર તર�ક� �ીમતી િમ�નેર� 2017 
મા ંVOCES તેજસની 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. ત ેઅસ�ંય કાય��મોમા ંમતદાતાની સગાઈ અને ઇિતહાસના 
િવષય પર �વ�તા અને પેન�લ�ટ છે. તે �િુનવીઝન પર િનયિમત મહ�માન �થળો સ�હત Aust��ટન ��ેમા ંમી�ડયા 
કાય��મોમા ં�બનપાિમ�ક મતદાતા પહ�ચના નેતા તર�ક� પણ દશા�વવામા ંઆવી છે. અમ ે�ીમતી િમ�નરને ઉમેદવાર 
મચંો માટ� તેમનો સમય અને �ુશળતા આપવા માટ� આભાર માનીએ છ�એ. અન ેત ેસાથ ેઉમદેવારો તમારા સારા હાથમા ં
છે, �ીમતી િમ�નર. 
  
પીટ�એની રાઉ�ડ રોક કાઉ��સલનો આભાર, આજની રાતના ંમચંના મ�યમ આમ�ંણ માટ�. �ુ ંઅમારા ��ેકોને યાદ 
કરાવવા માટ� આ �ણ લવેા મા�ં ુ� ંક� �યાર� આપણે ��લૂ �ડ����ટ બોડ� Trફ ��ટ�ઓની discuss�ફસની ચચા� કર�એ 
�યાર� અમ ેબલેટે વો�ટ�ગ �ગે ચચા� કર� ર�ા છ�એ. ડાઉન બલેેટ વો�ટ�ગ એ અિધકાર�ઓન ેમત આપવાની ���યા છે � 
ઘણી વાર અમાર� મોટ� � ૂટંણીઓ સાથ ેજોડાયલેી હોય છે �મ ક� ��ખુ અથવા ક��ેસ અન ેક��ેસના કાયા�લયને મત 
આપવી. �ુ ં�લસે 7, �ન ���ફથ અને ડ�િનયલ વ�ેટન માટ� આ� રા� ેઉમદેવારોન ેર�ૂ કરવા મા�ંુ ં�.ં તેઓ બ ેિમિનટના 
ઉમેદવાર�ુ ંિનવદેન અને 90 સેક�ડ�ુ ંસમા�ત િનવદેન આપશ.ે તમેન ેદર�ક સવાલના જવાબ માટ� એક િમિનટનો સમય 
આપવામા ંઆવશ.ે અમા�ંુ ટાઇમક�પર 3o સકે�ડ માક�  પર યલો   કાડ� અન ે�યાર� સમય સમા�ત થાય �યાર� લાલ કાડ� 
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રાખશ.ે ઉમેદવારોન ેતમેના િવરોધીઓ પરના કોઈપણ �ય��તગત �મુલાથી �ૂર રહ�વા�ુ ંકહ�વામા ંઆવ ેછે. ઇવ�ેટમા ંક� 
�યાર� ઉમેદવાર તમેની વબે l�સેસ �મુાવ ેછે, અમ ેતમન ેકહ��ુ ંક� તમ ેઆ ફોમ� ઝડપથી દાખલ કરો. વ�ેબનારન ેફર�થી 
દાખલ કયા� પછ�, તમન ે� ��ો �કૂ� ગયા તેના જવાબની મ�ૂંર� આપવામા ંઆવશ,ે સમયની મ�ૂંર� આપવી. અમે 
��ો બેલેટ �મમા ંઅને વકૈ��પકમા ં�છૂ�ુ ં� દર�ક વખત ેશ� થાય છે. તથેી ત ેસાથ ેશ� કર�એ �ન �ી�ફથના ંબ ે
િમિનટના ંિનવદેનથી. �ીમતી ���ફથ? 
  
આભાર. બધા ન ે�ભુ સાજં. મા�ંુ નામ �ન ���ફથ છે. �ુ ં�પ�ટ ર�ત ે�લસે સાત માટ� દો�ુ ં�.ં �ુ ંઅને મારા પિત �ેગ 21 
વષ�થી �શી ��કમા ંઅમારા મકાનમા ંરહ�એ છ�એ. અન ેઅમારા ચાર બાળકો છે એ�મા ટ��સાસ એ એ�ડ એમ ખાત ેએક 
અ�યા�િુનક છે, �પૂર રાઉ�ડ રોક ખાતે �ુિનયર છે, કાટ�ર અન ે��િવસ િસડર વલેી િમડલ ��લૂમા ં8 અને 7 મા ધોરણમા ં
છે. મારા પિત અહ� મોટા થયા અને �પાઈસ�ડુ, �ીશમ અન ેવ�ેટ�ડુ ગયા અન ેઅમન ેત ેઅહ� બરાબર ગમ ેછે અને 
અમે અમારા બાળકોન ેબી� �ાયં ઉછેરતા જોઈ શકતા નથી. મ� �થમ વખત પીટ�એ �ારા અમાર� શાળાઓમા ંસવેા 
આપવા�ુ ંશ� ક�ુ� હ� ુ ં�યાર� એમા 14 વષ� પહ�લા ં�ક�ડરગાટ�નમા ંહતી અન ે�યારથી �બૂ જ દર વષ� એ��ઝ��ુટવ 
બોડ�મા ંસવેા આપી છે અને ઘણી બધી �મતાઓ. �ુ ં�ણ વષ�થી કાઉ��સલ પીટ�એ માટ� એ��ઝ��ુટવ બોડ�નો ભાગ �,ં 
અને હાલમા ં�ુ ંમારા બી� વષ�મા ંપણ �જ�લા ક�ાની સિમિતમા ંફરજ બ��ુ ં�.ં �ુ ંછે�લા છ વષ�મા ંઅનેક ��ૂટર 
�લબનો સ�ય પણ � ંઅને મને લાગે છે ક� મારા સ�દુાયની સવેા �બૂ જ સાર� ર�ત ેકરવી ત ે�બૂ જ મહ�વ�ણૂ� છે. અને 
છે�લા �ણ વષ�મા,ં મ� અમારા પીટ�એ અને ઘણી શાળાઓ સાથ ેકામ કરતા ં5050૦ થી વ� ુ�વયસેંવક કલાકો લ 
loggedગ કયા�. �ુ ંમારા સ�દુાયન ેપાછા આપવા�ુ ંપસદં ક�ંુ � ંઅન ેમારા સૌથી મોટા ��ુ �પૂર સાથ ે�વુાન ��ુુષોની 
સેવા લીગ �ારા ઘણી �થાિનક પરોપકાર� સેવા આ�ુ ં� ંઅન ે�ુ ંિશ�ણમા ંભાગીદારો સાથ ે�વયસેંવક � ંઅને હાલમા ં
સે�ટ ડ�િવડના રાઉ�ડ રોક મે�ડકલ સે�ટર માટ� ��ટ� મડંળ પર બ�ેુ ં�.ં �ુ ંએક રહ�ણાકં �રય�ટર અને નાના �યવસાયી 
મા�લક � ંઅને શાળાઓ અને સ�દુાયોમા ં�વયસંવેી અન ેમારા બાળકોન ેસખત મહ�નત�ુ ં��ૂય શીખવવામા ંમને સમય 
આપવા માટ� �ગુમતા આપવા માટ� આ કાર�કદ� પસદં કર�. �ુ ં��લૂ બોડ� માટ� દો�ુ ં� ંકારણ ક� અમારા િવ�ાથ�ઓ �હ�ર 
િશ�ણમા ંએક ઉ�મ પાયો મેળવવા લાયક છે � તમેન ેભિવ�યના પડકારો માટ� તયૈાર કરશ ેશાર��રક અને ભાવના�મક 
ર�તે અમારા િવ�ાથ�ઓ સલામત શાળાઓ માટ� લાયક છે, અમારા િશ�કો મહાન સાધનો પર િવ��તૃ થવા પા� છે ક� 
તેઓ પહ�લાથી જ છે �મા�ણત પર��ણ પર ઓછા સમય માટ� પરવાનગી આપતી વખત ેિવ�ાથ�ઓ અને ��એ�ટવ 
લિન�ગ સાથ ેસકંળાયલેા હોય છે. �ુ ંઅમારા િવ�ાથ�ઓન ેદર�ક માટ� ��ેઠ પ�રણામ આપવા�ુ ંચા� ુરાખવા માટ� બોડ� 
અને ને��ૃવ સાથ ેકામ કરવા �િતબ� �.ં આભાર. 
  
આભાર. હવ ેઅમે ડ�િનયલ મેર� વ�ેટન, �ીમતી વ�ેટન પાસથેી સાભંળ��ુ.ં તમાર� પાસ ેબે િમિનટ છે. 
  
આભાર. ઠ�ક છે, તથેી કાઉ��સલ પીટ�એ, મ�ય�થી અન ેમારા િવરોધી આજની રાતના મચં માટ� આભાર. ટ��સાસ પીટ�એ 
એ રા�યની સૌથી મોટ� �હમાયત સ�ંથાઓ છે અન ે�ુ ંઆ તકની �શસંા ક�ંુ �.ં મારા પિત અને મારા પાચં બાળકો છે, � 
આપણા �વનનો આનદં છે. અમાર� પાસે બ ેએ�ઝ છે, ર�ડ ર�ઇડર, બ ેરાઉ�ડ રોક હાઇ ��લૂ ��ગન, એક ફાઇન આ�્�સ 
�ો�ામમા ંઅને માર� ��ુી મ��ટ-�પોટ�  ��ુડ�ટ એ�લટે છે. અન ેછે�લા અઠવા�ડયા �ધુી, �ુ ંહવ ેરાઉ�ડ રોકના નવા ઇગલ 
�કાઉ�સની ગૌરવવાળ� મ�મી �.ં આજની રાત જોઈ રહ�લા ઘણા લોકોની �મ. અમારા શાળા �જ�લામા ંમારો �યાપક 
�વયસેંવક ઇિતહાસ છે. મ� પીટ�એ �વયસેંવક તર�ક� �ારં�ભક અન ેમ�યમ શાળાના ક��પસમા ંમાગ�દશ�ક તર�ક� શીષ�ક 1 
ક��પસ પર અને ��ૂટર �વયસેંવક તર�ક� હાઇ ��લૂના ક��પસ પર વષ� િવતા�યા. મ� ��ે�મા ંઆટ�સ �નાતક અને 
માનવ સસંાધનો અન ેને��ૃવમા ંમા�ટર ofફ આ�્�સ મળે�યા છે. �ુ ંએક સા�બત નતેા � ંઅન ે9/11 ના રોજ અને 
�યારબાદ બનં ેજ�યાએ ક��ટન તર�ક� એરફોસ�મા ંસાત વષ� સવેા આપી હતી. અન ેમ� ખાનગી ��ેમા ં�બઝનસે લીડર 
તર�ક� વષ� �ધુી કામ ક�ુ�. �ુ ંહાલમા ંરાઉ�ડ રોક હાઇ ��લૂના બે�ડ ��ૂટર પર � ૂટંાયલેા બોડ� સ�ય �,ં �યાર� �વયસંવેક 
સયંોજક. �ુ ં��ગન બ�ેડની 3,000 કલાકથી વ� ુસવેા માટ� 300 થી વ� ુ�વયસંવેકોની ભરતી અને સકંલન માટ� 
જવાબદાર �.ં આ સામા�ય �યેય માટ� આ �કારના �ય�નોન ેએકિ�ત કરવા માટ� સહયોગ, �ો�સાહન અને રાહતની 
જ�ર છે. અમારા િવ�ાથ�ઓ માટ�ની માર� �હમાયત વષ� �ધુી ફ�લાયલેી છે અન ેમ� ��ટ� તર�ક� સવેા આપવા માટ� તયૈાર 
થવા માટ� જ�ર� સમય અને શ��ત�ુ ંરોકાણ ક�ુ� છે. �ુ ંઆ� રા� ેઅમારા સ�દુાય �ધુી પહ�ચવાની તકની કદર ક�ંુ �.ં 
  
તમારો આભાર. તો ચાલો આપણે આગળ વધીએ અન ેસ�દુાયના અમારા ��ો સાથ ે�ારંભ કર�એ. ઉમેદવારો માટ� 
�થમ �� છે, તમે અમારા સ�દુાયમા ંક�વી ર�ત ેરોકાયલેા છો ત ેશરે કરો. ��લૂ બોડ�ના સ�ય તર�ક� અ�ભુવ ક�વી ર�ત ે
સહાય કર� છે. �ીમતી વ�ેટન? 



  
તે �� માટ� આભાર. તેથી મને લાગે છે ક� �યાર� લોકો ઉમદેવારોન ે�યાનમા ંલેતા અન ે��ૂયાકંન કરતા હોય �યાર� �ુ ં
મહ�વ�ુ ંછે. �ુ ંતેઓએ ��ટ� બનવાની તૈયાર� કર� છે? તથેી �ુ ંબ ેવષ�થી �ય��તગત �પ,ે દર�ક ��લૂ બોડ�ની મી�ટ�ગમા ં
હાજર� આપીશ. હવ,ે �યાર� તેઓ 18 મ�હનાથી મ�યા �યાર� મ� લગભગ તમામ સલામતી ટા�ક ફોસ� મી�ટ��સમા ંભાગ 
લીધો હતો. �ુ ંિનયિમત �પે �ય��તગત �િુવધાઓ અન ે�જ�લા ક�ાએ યો�યલેી નીિત બઠેકોમા ંભાગ લ ેછે અન ેમ� મારા 
��તાવનામા ંક�ુ ંતમે તમ ે�ણો છો ક� અમારા ટાઇટલ વન ક��પસના માગ�દશ�ક તર�ક� અન ે�વયસેંવક માટ� �ો�સાહન 
�પે તમ ે�બૂ રોકાણ ક�ુ� છે. મને લાગે છે ક� ઉમેદવાર બનતા પહ�લા િનદશ�ન કર�ુ ંત ેક�વી ર�તે �જ�લા�ુ ંસચંાલન કર� છે 
અને તેના ��યેની આ અ��ુિૂતને સમજવામા ંત ેએક �હતકાર� રસ છે. �� માટ� આભાર. 
  
આભાર. �ીમતી ���ફથ? 
  
આભાર. ડ�િનયલ અન ે�ુ ંબનેં �વયસેંવી અ�ભુવીએ છ�એ ત ેઅ�ભુવથી �ુ ંતમન ે��ુ ં�,ં એ ન�ધ�ુ ં�બૂ જ મહ�વ�ણૂ� 
છે ક� અમે દર�ક શાળાની જ��રયાતોને સમજવામા ંમદદ કરવા માટ� અમાર� શાળાઓ અન ેઆપણા સ�દુાયના લોકો 
સાથ ેમળ�ન ેકામ કર� ર�ા છ�એ. અન ે�ુ ંતેમન ેઅન�ય અન ેઅલગ બનાવ ેછે. તમ ે�ણો છો, �વયસેંવા માટ� તમારો 
ઘણો સમય અને �ય�ન લાગે છે અને તમે બી�ઓ સાથ ેસાર� ર�ત ેક�વી ર�ત ેકામ કર�ુ ંત ેશીખવા માટ�, �જ�લાભરમા ં
ઘણા ંિવિવધ માતા-િપતા, ઘણા ંિવિવધ િવ�ાથ�ઓ અન ેકમ�ચાર�ઓ સાથ ેકામ કર� ર�ા ંછો, તમે ક�વી ર�ત ે�ણો છો, 
સારા િનણ�યો લ ેછે. તમે તમારા બાળક માટ� � ઇ�છો છો તનેા આધાર� નથી. પરં� ુઆ લ�યમા ંદર�ક માટ� �ુ ં��ેઠ છે. 
પછ� ભલે તે તમાર� શાળા હોય અથવા કોઈ અલગ શાળા ક� �ની સાથ ેતમ ે�વયસંવેા કર� શકો છો. અને મને લાગે છે ક� 
ફ�ત �જ�લામા ંઘણી બધી બાબતોનો અ�ભુવ અન ે�્ knowledge◌ાન હો�ુ ંએ કંઈક છે ક� �ને �યાર� પણ લોકો મત 
આપશ ેત ેિવશ ેિવચારવાની જ�ર છે અન ેમ� થોડો સમય અન ે�વયસંવેી અન ેમન ેલાગે છે ક� � કાય� મ� �જ�લાભરમા ં
માતાિપતા અન ેસચંાલકો અન ેિશ�કો સાથ ેક�ુ� છે ત ે�બૂ જ સહાયક છે. આભાર. 
  
આભાર. �ીમતી ���ફથ, ચાટ�ર, ખાનગી શાળાઓ અન ેincludingનલાઇન સ�હતના �જ�લામા ંઘણી નવી શાળાક�ય તકો 
સાથ,ે રાઉ�ડ રોક આઈએસડ� સાવ�જિનક શાળાઓમા ં�ળવણી કરનારા િવ�ાથ�ઓન ેટ�કો આપવા માટ� બોડ�ના સ�ય 
તર�ક� તમાર� યોજનાઓ અથવા ��હૂરચનાઓ �ુ ંછે ?. 
  
�ુ ં�દલગીર �.ં માર� મારો વો��મુ ફ�રવવાની જ�ર છે. તમ ેત ે�નુરાવત�ન કર� શકો છો? 
  
કોઇ વાધંો નહ�. ચાટ�ર, ખાનગી શાળાઓ અને includingનલાઇન સ�હત �જ�લામા ંશાળાની ઘણી નવી તકો સાથ,ે 
રાઉ�ડ રોક આઈએસડ� સાવ�જિનક શાળાઓમા ં�ળવી રાખતા િવ�ાથ�ઓન ેટ�કો આપવા માટ� બોડ�ના સ�ય તર�ક� 
તમાર� યોજનાઓ અથવા ��હૂરચનાઓ �ુ ંછે? 
  
�યાર� આપણે તે ન�� કર� શકતા નથી ક� દર�ક બાળકના ભણતરના અ�ભુવ માટ� ��ેઠ પયા�વરણ �ુ ંહોઈ શક� છે. 
રાઉ�ડ રોક આઈએસડ� અમારા િવ�ાથ�ઓને �રૂા પાડ� છે ત ેિશ�ણમા ંમન ે�રૂો િવ�ાસ છે અને મને અમારા આકષ�ક 
િશ�કો અને કમ�ચાર�ઓ પર સૌથી વ� ુિવ�ાસ છે. ચાટ�મા ં�વશે માટ�ના િવશષે માપદંડ હોય છે અને તઓે �હ�ર 
િશ�ણ ભડંોળ મેળવતા હોવા છતા ંબધા િવ�ાથ�ઓન ેલેશ ેનહ�. બોટમ લાઇન, ત ેદર�ક પ�રવાર માટ� �ય��તગત 
પસદંગી છે, પરં� ુ�ુ ંરાઉ�ડ રોક આઈએસડ�મા ંિવ�ાસ ક�ંુ �,ં �ુ ંએવા સાધનોમા ંિવ�ાસ ક�ંુ � ં� આપણા ંિશ�કો અને 
�ટાફ અન ેઅમારા િવ�ાથ�ઓ માટ� પહ�લથેી જ ઉપલ�ધ છે અન ે�ુ ંત ેસાધનોન ેવ� ુસા�ંુ બનાવવા�ુ ંચા� ુરાખવા મા�ંુ ં
� ંઅને ફ�ત તમેના માટ� અમારા �જ�લામા ંઉપયોગ કરવાની વ� ુતક �રૂ� પાડવી. અન ેતમ ે�ણો છો, દર�કને સમાન 
તક અને બ�ુ ંઆપવા માટ�, પરં� ુતમે �ણો છો ક� આપણી પાસ ે� છે ત ેપહ�લથેી જ આ�ય�જનક છે અને �ુ ંતેના પર 
�ધુારો કરવા મા�ંુ ં�.ં 
  
આભાર. તમે ક�વી ર�ત ેજવાબ આપશો, �ીમતી વ�ેટન? 
  
સા�ંુ, �ુ ંએમ કહ�ને જવાબ આપીશ ક� મારા પિત અન ે�ુ ંઅન ેઅમારા પાચંયે બાળકો સાવ�જિનક શાળાઓ સાથનેા 
ઉ�પાદનો છે. અમે �હ�ર શાળાઓમા ંમાનીએ છ�એ. તણેે ક�ુ ંક�, મન ેલાગે છે ક� માતાિપતા તેમના બાળકોને બી� કોઈ 
કરતા ંવ� ુસાર� ર�ત ે�ણે છે અને જો કોઈ માતાિપતા કહ� છે ક�, તમ ે�ણો છો, ચાટ�ર ��લૂ વ� ુસાર� છે અને ત ેસામા�ય 



ર�તે શ�ૈ�ણક કારણોસર હોય છે, તેથી જ સામા�ય ર�ત ેિવ�ાથ�ઓ �હ�રમા ં�હ�રમા ંજતા રહ� છે. શાળાઓ અને એક 
ચાટ�ર શાળા પર �ઓ. કદાચ તેમને નાના વગ�ખડંો અથવા વ� ુઅનતં સ�ેટ�ગ અથવા િવિશ�ટ અ�યાસ�મ જોઈએ છે. 
અને જો કોઈ માતાિપતા મને કહ�તા હોય ક� તે તેમના બાળક માટ� ��ેઠ છે. �ુ ંઆનો બીજો �દાજ �ાર�ય નહ� લગાવી 
શ�ંુ, પરં� ુ�ુ ંતમન ેકહ�શ ક� જો ��ટ� જો �યાન આપવાની અન ેસમજણ આપવામા ંઆવ ેછે તે પટેન� છે. અને જો �ુ ંએક 
પેટન� જો� � ં�યા ંઅમાર� પાસ ેઘણા બધા ચાટ�સ� �યાસ કર� ર�ા છે અથવા સફળતા�વૂ�ક અમારા પદ�ચ�મા ં�વશે 
કર� ર�ા હોવ તો ��ટ� તર�ક�, �ુ ં�છૂવા જઇ ર�ો �.ં કારણ ક� તનેા માટ� એક કારણ હો�ુ ંજ�ર� છે. હવ.ે અમાર� પાસે 
શ��તઓ છે ક� ચાટ�સ� �ાર�ય ઉદાહરણ તર�ક�ની બહારની ��િૃ�ઓ સાથ ે�પધા� કર� શકશ ેનહ�. ચાટ�ર ��લૂ �ાર�ય 
�દાન કર� છે ત ેરમતો અને ફાઇન આ�્�સ સાથ ે�પધા� કર� શકશ ેનહ� અન ેઘણી વખત �યાર� આપણે �ુએ છે �યાર� 
ચાટ�ર ��લૂોમા ંિવ�ાથ�ઓ�ુ ંસ�ંમણ પાછા આવશ ે�યાર� ચાટ�ર શાળાઓ ફ�ત �પધા� કર� શકતી નથી. એર�નામા.ં પરં� ુ
ફર�થી ��ટ� તર�ક�, �ુ ંદાખલાની શોધ ક�ંુ � ંઅન ેત ેક�મ થઈ ર�ુ ંછે ત ેિવશ ે��ો ��ૂ ં� ંઅન ેપછ� ત ે��ુાઓને 
�યાનમા ંલવેા મારા �ય�નો પર �યાન ક����ત ક�ંુ �.ં 
  
આભાર. તેથી, �ીમતી વ�ેટન, અમે આગળ જઈ�ુ ંઅન ેતમાર� સાથ ે�ીજો �� શ� કર��ુ.ં ઇ��વટ� ટા�ક ફોસ�ના 
પ�રણામોના આધાર�, ડ�ટા દશા�વ ેછે ક� રંગ અન ેએસપીઈડ� વ�તીના બાળકો િશ�ત અન ેનીિત દરિમયાનગીર�ઓમા ં
અ�માણસર ર�ૂ કરવામા ંઆ�યા હતા. �ૃપા કર�ન ેઆ અસમાનતાન ેક�વી ર�ત ેઘટાડવી ત ે�ગે તમારા િવચારો અમાર� 
સાથ ેશરે કરો. 
  
�ુ ંઆ ��ના માટ� ખર�ખર આભાર� � ંકારણ ક� �યાર� �ુ ંબોડ� મી�ટ��સમા ંભાગ લે� � ંઅન ેTEA ના દર વષ� ડ�ટા ���તુ 
ક�ંુ � ંઅને �ુ ંતેને વ�નુ ેવ� ુજો� �.ં �ુ ંકહ�શ ક� કાઉ��સલ પીટ�એના ફ�સ�કુ ��ૃઠ પર આ� વહ�લી સવાર� �ી યાર�ો 
અને �ીમતી �ોસો સાથ ેફ�સ�કુ લાઇવ ઇવ�ેટ હતી, � �બૂ સાર� હતી અન ેત ેઆન ેબોલે છે. ડ�ટા સબંિંધત છે અને તમે 
�ણો છો, �ીમતી �ોસો અને �ી યર�ો, મારા કરતા આ �ગે તમેની પાસ ેએક િમિનટથી વ� ુસમય હતો, પણ �ુ ંકહ�શ 
ક� ��ટ� મડંળની �િૂમકા આ   િન�ણાતો પર આધાર રાખવાની છે, અન ે�ુ ંફ�સ�કુ તઓે �યા ંસબંોધન કર� છે ત ે�વતં 
જોવાયા પછ� કહ�શ,ે તમે અમાર� શાળાઓમા ંવત��કૂ�ય �વા��ય બા�ુ તમેજ એસઆરઓ બા�ુ માટ�ની તાલીમ �ણો 
છો. મને લાગે છે ક� તે બનેં ખર�ખર સાર� ભાગીદાર� બનાવી ર�ા છે. �ુ ંઅમારા �થમ ઇ��વટ� અિધકાર� તર�ક� કોને 
નોકર� પર રાખીએ છ�એ તે જોવા માટ� �ુ ંઆગળ જો� �.ં અન ેમન ેખાતર� છે ક� ત ે�ય��તન ેતમે ત ે�ણ ક� લોકોની 
િ��ટુ� �ણૂ� કરવા�ુ ં�ણતા હશો ક� �ને આ તરફ જો�ુ ંઅન ેત�ેુ ંસબંોધન કર�ુ ંઅન ેબોડ�ન ેપો�ટ રાખ�ુ ંજોઈએ. અને �ુ ં
હમણા ંજ આશાવાદ� � ંક� ડ�ટા વ� ુસા�ંુ થવા�ુ ંછે કારણ ક� �ુ ંમા�ુ ં� ંક� ત ેવ� ુસા�ંુ થ�ુ ંજોઈએ અને મને લાગે છે ક� 
અમને �યા ંજવા માટ� યો�ય �થાન મ��ુ ંછે. 
  
આભાર. �ીમતી ���ફથ, તમ ેજવાબ આપવા માગંો છો? 
  
રાઉ�ડ રોક આઈએસડ� પહ�લથેી જ બધી �િતઓ અન ેરા���યતાના િવ�ાથ�ઓ માટ� એક �બૂ જ વિૈવ�યસભર શાળા 
�જ�લા છે. �ુ ં��ુ ં� ંક� આપણે હમેંશા ંવ� ુસા�ંુ કર� શક�એ છ�એ. �ુ ંઆપલેા તમામ ડ�ટા સાથ ેસબંિંધત �.ં અમારા 
ઇ��વટ� �ટૂ�ન ેખર�ખર અમારા સવ��ણો, અમાર� સિમિતઓ અન ેઅમારા �જ�લામા ંઅમારા �ૂથોમા ંખર�ખર ર�ૂ કરવામા ં
આવ�ુ ંનથી. અન ે�ુ ંઆ ��ેોમા ંવ� ુવિૈવ�યતા મળેવવા અન ેતનેા પર બોડ� અન ે�જ�લા ન�ે�ૃવ સાથ ેકામ કરવા માટ� 
િવચારણા કર� શ�ંુ �.ં મને લાગે છે ક� આપણે ક�ટલીક વ� ુવિૈવ�યસભર વ�તાઓ પણ અમાર� શાળાઓમા ંલાવી શક�એ 
છ�એ અન ેતેમના સદં�શાઓ સાભંળ� શક�એ છ�એ અન ેસાથ ેમળ�ન ેકામ કર��ુ ંઅન ેતમન ેખબર છે, તે આપણા 
િવ�ાથ�ઓ માટ� �ુ ંહશ ેક� � ફ�ત અ�માણસર છે, તમ ે�ણો છો. ડ�ટા � બતાવ ેછે ત,ે �ુ ંપરે�ટલની સડંોવણીની શ��તમા ં
પણ ભાર�વૂ�ક મા�ુ ં�.ં તેથી મને લાગે છે ક� ત ેએક ��ુય ઘટક હોવો જોઈએ, અથવા ત ેિવ�ાથ�ઓની સફળતાનો એક 
��ુય ઘટક છે અન ે�ુ ંતમન ેઅમારા પ�રવારો સાથ ેક�વી ર�ત ેવ� ુવાત કર� શ�ંુ અન ેતમેન ેથોડ� વ� ુસલં�ન કર�શ 
તેના પર ફર�થી િવચાર��ૂયતા ��ુ ં�.ં આભાર. 
  
આભાર. તેથી જો તમ ેઆ �� પર અમન ે�ારંભ કરો �ીમતી ���ફથ, આ વષ� અમલમા ં�કુાયેલી માનક પર��ણો અન ે
ક��પસ ��ૂયાકંનો (�ટ�ટ. EOC, PSAT, SAT અન ેACT સ�હત મયા��દત નથી) િવશ ે�ુ ંિવચારો છે? 
  
સારો ��. મન ે�ણતા મોટાભાગના લોકો �ણે છે ક� �ુ ંSTAAR પર��ણ િવશ ેક��ુ ંઅ�ભુ�ુ ં�.ં હક�કતમા,ં અમારા 
બાળકો ઘણા વષ�થી પસદં કર� છે. િવ�ાથ�ઓ માટ� ક� િશ�કો માટ� કસોટ�નો �કોર �ાર�ય સફળતાનો એકમા� બ�ચમાક�  



હોવો જોઈએ નહ�. અને કોઈ પણ િવ�ાથ� એ જ શીખતો નથી. કોઈ િશ�ક એ જ શીખવ�ુ ંનથી. આપણે અપે�ા રાખવી 
જોઈએ ક� તે બધા એક જ પર��ણમા ંવગ��ૃત કરવામા ંઆવશ ે� અયો�ય હોવા�ુ ંસા�બત થ�ુ ંછે. તે િવ�ાથ�ઓ અથવા 
િશ�કો માટ� યો�ય નથી. તે િશ�કની સ�ના�મકતા અન ેતમેના સમય અન ેઆનદં અન ેસ�ના�મક ર�તોનો ઉપયોગ 
કર�ને મયા��દત કર� છે �યાર� તેઓને લાગે છે ક� તમેન ેકોઈ પર��ણ શીખવવાની જ�ર છે. એક �જ�લા તર�ક� આપણે કર� 
શક�એ છ�એ અને આપણે સફળતાન ેમાપવા માટ� વધારાના ર�તાઓ શોધી કા .વા જોઈએ. આ વષ� �યા ં�ધુી સ�ેસ 
અને એસીટ� છે. મન ેલાગે છે ક� અમારા િવ�ાથ�ઓન ે�યા ં�પુર સફળ થવાની જ�ર છે �યા ં�ધુી પહ�ચ�ુ ંત ેએક 
વા�તિવક પડકાર છે, કારણ ક� તેઓ પહ�લાથી જ વગ�મા ંભણવા�ુ ં�કૂ� ગયા છે અન ેઆપણે ખર�ખર એક �જ�લા 
તર�ક�નો માગ� શોધવાની જ�ર છે. અમારા િશ�કો સાથનેા વગ�મા ંશ�ૈ�ણક સમય �મુાવનારા અમારા િવ�ાથ�ઓ માટ� 
તે વ� ુસા�ંુ બનાવો. 
  
તમે ક�વી ર�તે જવાબ આપવા માગંો છો, �ીમતી વ�ેટન? 
  
ઠ�ક છે, �ુ ંકહ�શ ક� જવાબદાર� મહ�વ�ણૂ� છે કારણ ક� અમારા િવ�ાથ�ઓ�ુ ંિશ�ણ મહ�વ�ણૂ� છે. ટ��સાસ પીટ�એ લાબંા 
સમયથી માનક પર��ણના ઉ�ચ દાવના પાસાનો િવરોધ કર� છે અન ે�ુ ંકહ�શ ક� �ુ ંિનિ�ત�પે તનેી સાથ ે�.ં મને લાગે છે 
ક� આ ��ુા પર તે યો�ય ��થિત છે કારણ ક� તમ ેફર�થી ��ટ� તર�ક� �ણો છો ક� �યા ં�ુ ંઆ�ુ ં� ંતનેાથી િવ�ાથ�ઓ ક�વી 
ર�તે તનેો લાભ મળેવી શકશ.ે તમે �ણો છો, મારા બાળકોએ વષ� પછ� STAAR કસોટ� લીધી છે અને માર� તમન ેકહ��ુ ં
પડશ ેક� તે તનાવ તરફ દોર� �ય છે, તમે �ણો છો, માર� માર� �તન ે�છૂ�ુ ંપડશ ેક� �ુ ંત ેતણાવથી બાળકોન ેક�વી ર�ત ે
ફાયદો ક�ંુ �?ં �ુ ંતમને કહ�શ ક� પર��ણ િસ�ટમમા ં�ધુારાની જ�ર નથી. મન ેલાગે છે ક� અમારા શાળા �જ�લાના ઘણા 
લોકો પહ�લાથી તે સમ� છે અને ત ેસબંોધવા માટ� કાય� કર� ર�ા છે. અહ�ના ��ટ� તર�ક�, �થાિનક ર�ત,ે �ુ ં�ુ ંકર�શ ત ેછે 
ક� �ુ ંઅમારા સ�દુાયન ેતે બધી બાબતો પર િશ��ત કરવા માટ� સખત મહ�નત કર�શ � અમારા શાળાના �જ�લાઓ અને 
અમારા િવ�ાથ�ઓ સારા કર� છે � એક જ �દવસની એક જ પર��ાથી આગળ વધે છે. મન ેખબર છે ક� તમે �ારં�ભક ક 
Collegeલેજ હાઇ ��લૂ િવશ ે�હમાયત અન ેિશ��ત કરવા માગંો છો. અમાર� પાસ ેએવા િવ�ાથ�ઓ છે � તમેનામાથંી 
બહાર આ�યા છે, ઓહ માર� પાસે ર�ડ કાડ� છે. પરં� ુકોઈપણ ર�ત,ે �ુ ંઆ સ�દુાયન ેચાઇનામા ંસાર� ર�ત ેકર� છે ત ેબધી 
બાબતો િવશ ેઅમારા સ�દુાયને િશ��ત કરવા મા�ં ુ� ંઅન ેતનેા પર તજે�વી �કાશ �ગટાવવા મા�ંુ ં�.ં આભાર. 
  
આભાર. �ીમતી વ�ેટન. સ�દુાય એ �ણવા માગંશ ેક�, આરઆરઆઈએસડ�ના િવ�ાથ�ઓ અને પ�રવારોના િવિવધ 
સ�દુાય સાથ,ે તમ ેક�વી ર�તે ખાતર� કર� શકો છો ક� તમામ િવ�ાથ�ઓની શ�ૈ�ણક, સામા�જક અને ભાવના�મક 
આવ�યકતાઓ ર�ૂ થાય છે અન ે�યાનમા ંલવેામા ંઆવ ેછે. 
  
તેથી ફર�થી, �ુ ંઆ� ફ�સ�કુ લાઇવ ઇવ�ેટ પર ફર�થી �િત�બ��બત કરવા જઇ ર�ો � ંક� તમારા આયોજક અથવા 
કાઉ��સલ પીટ�એ �વતં �વાહ મેળ�યો કારણ ક� મ� ઘ�ુ ંશી��ુ ંછે, અન ેઆપણા સ�દુાયના લોકો ઘ�ુ ંશી�યા છે, 
કારણ ક� તેઓએ િવિવધ સ�દુાયોમા ંતફાવતન ે�યાન આ��ુ ંહ� ુ ંઅન ેઅમ ેત ેબાબતોન ેપ�રબળ બનાવવા માટ� �ુ ંકર� 
ર�ા છ�એ. એમી �ોસો �કાિશત ���બુnetનટે ���સ અથવા અમારા િવ�ાથ�ઓ માટ�ની માનિસક આરો�ય સવેાઓ 
સાથનેા સબંધંોન ેતા�તરની મજ�તૂ વળતર છે. ત ેમહ�વ�ુ ંછે � �િતબ�તા દશા�વ ેછે. સામા�જક અને ભાવના�મક 
આરો�ય, તમે સબંોધન �ણો છો ક�, િવ�ાથ�ઓની તમામ વ�તી સા�બત થાય છે, સશંોધન દશા�વ ેછે ક� અમારા 
િવ�ાથ�ઓ વ� ુસાર� ર�તે શ�ૈ�ણક �દશ�ન કર� છે, અન ેતમેની પાસ ેસામા�જક અન ેભાવના�મક િશ�ણની .�સેસ છે. 
આભાર. 
  
આભાર, �ીમતી ���ફથ? 
  
આભાર. માનિસક �વા��ય એ બાળકની સફળ થવાની �મતામા ંચો�સપણે એક ��ુય પ�રબળ છે, બનં ેશ�ૈ�ણક 
�ા��તમા ંઅન ેસામા�ય ર�તે તમેના �વનમા,ં ખાસ કર�ન ેહમણા ંજ આપણે � અિનિ�ત ભણતરની �યવ�થા ચલાવી 
ર�ા છ�એ તે દરિમયાન. મને લાગે છે ક� �તૂકાળમા ંઆપણે માનિસક �વા��યન ેઆપણા િવ�ાથ�ઓ માટ� વા�તિવક 
અ�તામા ંનથી બના��ુ,ં પરં� ુ�ુ ં��ુ ં� ંક� અમારા વત�માન બોડ� �ારા આ વષ�ના બ�ટ માટ� ૧.૨ િમ�લયન ડોલર અને 
માનિસક આરો�ય સવેાઓ ફાળવવામા ંઆવી છે. . �ુ ંએમી અન ેઅમારા અ�ત વત��કૂ �વા��ય �ૂથ સાથ ેકામ કરવા 
માટ� અમારા િવ�ાથ�ઓને વ� ુસામા�જક ભાવના�મક આરો�ય કાય��મો લાવવા માટ� આગળ જોઈશ, �થી તઓેને 
આપણા િવકસતી �ુિનયામા ંસફળ થવાની જ�ર છે ત ેબધી ર�ત ેસફળતા મળે. તણેીની �યા ંરહ�લી બધી યોજનાઓ અને 



બધી મા�હતી અને ત ેઅમારા પ�રવારો અન ેઅમારા િવ�ાથ�ઓન ેઉપલ�ધ કર�લા �ો�ા�સ આ�ય�જનક છે. પહ�લથેી જ 
અને �ુ ંફ�ત તે અમારા િવ�ાથ�ઓ માટ� વ� ુસા�ંુ બનાવવાની આશા રાખીશ. 
  
ઠ�ક છે, �ીમતી ���ફથ. આ �� પછ� અમે તમાર� સાથ ેશ�આત કર��ુ.ં ઇ��વટ� ટા�ક ફોસ�ના તા�તરના ભડંોળ સાથ,ે 
તમે � માનો છો ત ે�ાધા�યતા ઇ��વટ�, િવિવધતા અન ેસમાિવ�ટતાની ���ટએ હોવી જોઈએ. તમે કયા �ો�ા�સન ેટ�કો 
આપશો? 
  
આભાર, અને મ� આ �કારનો જવાબ મારા ��મા ંઆ�યો, ફ�ત આપણે પહ�લાથી ક�ટલા વિૈવ�ય�ણુ� છ�એ ત ેિવશ ેવાત 
કર�. એમી અને તેના વત�ન �વા��ય કાય��મ �ારા વ� ુવિૈવ�યસભર �પીકસ� અન ે�ો�ા�સ લાવ�ુ,ં મને લાગે છે ક� 
સરસ રહ�શ.ે એવા ��ેમા ંિન�ણાતં એવા લોકોન ેલાવ�ુ.ં અન ેતમેન ેઆવીન ેઅમારા િશ�કો, અમારા આચાય�, અમારા 
�ટાફ સાથ ેવાત કર��ુ ંક� તઓે આપણા સ�દુાયોમા ંરહ�લી કોઈપણ �કારની અસમાનતા અન ેતેઓ અમારા િવ�ાથ�ઓ 
અથવા અમારા પ�રવારોમા ં�ુએ છે તે�ુ ંક�વી ર�ત ેતઓે સ�જ છે. મન ેલાગે છે ક� અમારા માટ�, અમારા �જ�લાઓ માટ� 
આ�ય�જનક બાબત હશ.ે �ુ ંખર�ખર અમારો �જ�લો જોવા મા�ંુ ં�,ં તમ ે�ણો છો ક� રા�યના �જ�લાઓ માટ� એક મહાન, 
�વુણ� ધોરણ છે. તમે �ણો છો ક� અમારા ��લાઓન ેકારણે લોકો અહ� ખાસ ખસડે� છે અન ે�ુ ંકંઈપણ કરવા મા�ં ુ� ં
�થી અમ ેતેને વ� ુસા�ંુ બનાવવા�ુ ંચા� ુરાખી�ુ.ં 
  
આભાર, �ીમતી વ�ેટન. તમ ેજવાબ આપવા માગંો છો? 
  
હા, �ુ ંઉમેદવારના ��ુા તર�ક� આને અ�તા બનાવવા માટ� કાઉ��સલ પીટ�એન ેઅહ� ���ડટ આપવા મા�ંુ ં� ં. તમ ેકદાચ 
મારા િવશ ે� �ણતા ન હોવ, તે છે ક� એક દાયકા પહ�લા, અમ ેએક �ુ�ંુબ તર�ક� ન�� ક�ુ� છે ક� અમારા બાળકો �યાથંી 
આપણે રહ� છે તેનાથી થોડ� �ૂર રાઉ�ડ રોક આઈએસડ� ��લૂ શીષ�ક વન શાળામા ં�થાનાતં�રત થશ.ે અને છ વષ� �ધુી 
અમે તેમને �ાથિમક શાળા માટ� સ�દુાયના બી� ભાગમા ંલઈ ગયા, �થી તઓે ડ�અુલ ભાષાના કાય��મોમા ંભાગ લઈ 
શક�. મારા ��ુન ેતે ગમ�ુ ંનહો� ુ ંપણ માર� ��ુી સ��ૃ છે અન ેત ે��ભાષી છે. ત ેપડોશી બાળકોને �પિેનશ શીખવવા 
માટ� ઉનાળામા ંિશ�બર રાખ ેછે. અને તથેી �યાર� તમ ેએવા બાળકો હો ક� �ઓ અમારા શીષ�ક વન ક��પસમાનંા એકમા ં
મોટા થયા, તમ ેઅસમાનતાઓ જોશો. મ� ઇ��વટ� ટા�ક ફોસ�ન ેઘ�ુ ં���ડટ આપી છે. તઓેએ પહ�લથેી જ ઘણી ભલામણો 
કર� છે, અમ ેતમન ે�ણ કરાવી લીધા છે, અન ેખર�ખર પો�ટ કર�લી office�ફસ રositionપો�ઝશન. �ુ ંત ે�ય��ત પર ચ 
board◌ી આવવાની રાહ જોઉ �.ં મને લાગે છે ક� અમાર� પાસ ેશાળા બોડ�ન ેભલામણો કરવા માટ� પહ�લથેી જ ઘણા ં
સ�ંથાક�ય �્ knowledge◌ાન છે, અને �ુ ંતે સાભંળવાની રાહ જોઉ �.ં 
  
આભાર. �ીમતી વ�ેટન. અમારા સાતમા �� માટ�. અમારા સૌથી સવંદેનશીલ િવ�ાથ�ઓ ક� �ઓ �નાતક થયા પહ�લા ં
જ છોડ� શક� છે તેમને ટ�કો આપવા માટ� તમાર� ��યા કરવાની યોજના �ુ ંછે? 
  
ઉ�મ ��. તથેી દર અઠવા�ડયે ��લૂ �ડ����ટની પો��સ અન ેવબેસાઇટ પર ન�ધણી અહ�વાલ અને II તે�ુ ંિનર��ણ કર� 
છે, અને �ુ ંતમને જણાવીશ ક� મે મ�હનાથી અમે 2,000 કરતા વધાર� િવ�ાથ�ઓ હતા. � લાલ �વજ છે અને ત ેસબંિંધત 
છે પરં� ુઅમે અ�ય શાળા �જ�લાઓમા ં� જોઈએ છ�એ તનેાથી લાઇન નથી. એક વ�� ુ�ણે ખર�ખર મા�ંુ �યાન ખ���ુ ંત ે
એક �ણમા ંતી� ઘટાડો હતો � સફળતા હાઇ ��લૂ. સફળ હાઇ ��લૂ એ રાઉ�ડ રોક આઈએસડ�મા ંએક �થાન છે �યા ં
ઘણા િવ�ાથ�ઓ માટ� હાઇ ��લૂ �ડ�લોમા �ા�ત કરવા માટ�નો �િતમ �ટોપ. અન ેત ેમારા માટ� છે અને એકવાર �ુ ંઆ 
િવ�ાથ�ઓને શોધવા અને સબંોિધત કરવા માટ� અમાર� પાસ ેકઈ ��હૂરચનાઓ છે તનેી ખાતર� કરવા માટ� �ુ ંઆ�રુ � ં
ક� કોઈએ પાછળ રહ� ન �ય અથવા િતરાડો પડ� ન �ય. મા�ંુ માન�ુ ંછે ક� અમારા બધા િવ�ાથ�ઓ માટ� તમેની એક 
પિવ� ફરજ છે ક� તઓે તેમના માટ� � પણ દર� કામ કર� છે ત ે12 િસ�ટમ �ારા આખા ક� �ારા જોવા માટ�, અને માર� આ 
એક અ�તા હોવી જ�ર� છે અને �ુ ંતેન ેસબંોધવાની રાહ જોઉ �.ં 
  
આભાર. �ીમતી ���ફથ, �ુ ંતમને આ િવશ ેકોઈ િવચાર છે? 
  
હા. રાઉ�ડ રોક આઈએસડ�મા ંઅમાર� પાસ ેપહ�લેથી જ ઘણા ંસસંાધનો છે � િતરાડોમાથંી પસાર થઈ શક� તવેા 
િવ�ાથ�ઓ સાથ ેકામ કરવામા ંમદદ કર� છે. �ુ ંમા�ુ ં� ંક� તમાર� કહ��ુ ંજોઈએ ક� �ુ ં��ુ ં� ંક� અમારા પ�રવારો અને 
સ�ંમણ �ો�ામ ઘ�ુ ંકર� છે અને અમારા િવ�ાથ�ઓ એવા િન�ણાતોન ેસમથ�ન આપ ેછે ક� �ઓને િવિવધ બાબતો �ારા 



મદદ કરવા સ�દુાય કાય��મોવાળા િવ�ાથ�ઓ સાથ ેકામ કરવા માટ� ક��પસ સ�પલે છે. તઓે િવ�ાથ�ઓ માટ� તમામ 
�કારની સહાય �રૂ� પાડ� છે. ત ેક�ટલીક સવેા છે � અમ ે�દાન કર�એ છ�એ. �ુ ં��ુ ં� ંક� અમારા �જ�લામા ંઅમારા 
િશ�કો અને કમ�ચાર�ઓ માટ� દ� િનક ધોરણે ઉપયોગ માટ� ઘણા બધા સાધનો છે �ની અસર િવ�ાથ�ઓ પર પડ� છે. �ુ ં
�ચૂવીશ ક� અમે � સસંાધનો તમાર� પાસ ેછે ત ેઆપણે �ણતા હોઈએ છ�એ, ત ે�ણવા માટ� ક� િવ�ાથ�ના �વનમા ં�ુ ં
ચાલી ર�ુ ંછે તે બહાર કા beવા માટ� શા માટ� ત ેબહાર નીકળશ ેઅન ેઅમ ેતમેન ેવ� ુસફળ થવા અને કંઈપણ કરવામા ં
મદદ કરવા માટ� �ુ ંકર� શક�એ તે શોધવા. ક� તઓે કર� છે. અમાર� પાસ ેફ�ત ઘણા ંઆઉટર�ચ �ો�ા�સ છે ક� �યાર� 
તેઓને જ�ર પડ� �યાર� તનેો ઉપયોગ કરવો તે �યા ંછે. 
  
આભાર. આગળ અમારો રાઉ�ડ રોક આઈએસડ� િનણ�ય લેવામા ંિવ�ાથ�ઓની સડંોવણી િવશ ેએક �� છે. �ીમતી 
���ફથ, �યાર� �જ�લા િવશ ેઅસરકારક િનણ�ય લે �યાર� િશ�કો અન ેિવ�ાથ�ઓ પાસથેી ઇન�ટુ મળેવવા �ગેના તમેના 
િવચારો �ુ ંછે? 
  
બરાબર. ઓહ ગોશ, િશ�કો આ�ય�જનક છે. િશ�કો અન ેિવ�ાથ�ઓ કદાચ નબંર એક �ય��ત અમે NE છે બી ઇડ� 
�યાર� વ��ઓુ છે ક� � પર અને શાળાઓ મા ં�ઓ િવશ ેિનણ�યો �છૂવા દા. �યાર� પણ મન ેલાગે છે ક� �જ�લા કંઈક એ�ુ ં
કર� ર�ુ ંછે � એક મોટો િનણ�ય અથવા તે�ુ ંકંઈ છે. આપણે આપણા િશ�કો સાથ ેવાત કરવાની, અમારા આચાય� સાથ ે
વાત કરવાની, અમારા િવ�ાથ�ઓની સાથ ેવાત કરવાની, સવ��ણ કરવાની, તઓેન ે�ુ ંજોઈએ છે ત ેશોધવાની જ�ર છે, 
તેઓને �ુ ંજોઈએ છે, તે તે છે ક� તેઓ તમેને વ� ુસફળ બનાવવા અન ેકંઈપણ બનાવી શક�. ક� અમે કર�એ છ�એ. િશ�કો 
તે જ છે � તમે �ણો છો તે જ િશ�કો છે � અમારા િવ�ાથ�ઓન ેરો�જ�દા ધોરણે �ુએ છે. તઓે �ણતા હશ ેક� તેમના માટ� 
�ુ ં��ેઠ છે. તમે �ણો છો, િસ�ાતંો િશ�કો સાથ ેવાત કર� છે, િશ�કો િવ�ાથ�ઓ સાથ ેવાત કર� છે. �ુ ંએ�ુ ંઅ�ભુ�ુ ં� ંક� 
જો આપણે બધા સાથ ેમળ�ને કામ કર�એ તો અમ ેઆ�ય�જનક આ�ય�જનક �ો�ા�સ અન ેઅમારા શાળા �જ�લાન ેવ� ુ
ઉ�મ બનાવવાની આ�ય�જનક ર�તો સાથ ેઆવી શક�એ. 
  
આભાર. �ીમતી વ�ેટન, �ુ ંતમે આ ��ના જવાબ આપવા માગંો છો? 
  
તેથી અહ�થી જ મન ેિવ�ાસ છે ક� તમ ેસ�દુાય �ારા � ૂટંાયલેા છો. કારણ ક� તઓે�ુ ં�િતિનિધ�વ કરવા અને િવ�ાથ�ઓ, 
િશ�કો, વાલીઓ, ના અવાજો સાભંળવામા ંઆવ ેછે તનેી ખાતર� કરવા માટ�નો ચા� લવેામા ંઆવ ેછે. અને આ આપણા 
શાળા �જ�લા માટ� તકનો ��ે છે. �ુ ંતમને જણાવીશ ક� મ� ટ��સાસ એસોિસએશન ઓફ ��લૂ બો�્�સ trainingનલાઇન 
�િશ�ણ �ો�ામ કરવાની �વત�ંતા લીધી છે. ત ે�યા ંએક �કાર�ુ ંછે, તમ ે�ણો છો, ક�વી ર�તે શાળા બોડ�ના સ�ય 
બનવાની તયૈાર� કર� ર�ા છે અને તેઓ પાચં �ુદા �ુદા �ે�ોની ��ૂચ આપ ેછે � તઓે શાળા બોડ�ના સ�યની 
જવાબદાર� િવશ ેકહ� છે. મ� તમેને લ��ુ.ં તેઓ શાસન, expectations◌ંચી અપ�ેાઓ, સ�સસેની �જ�લા જવાબદાર�, 
પરં� ુઅહ� � લા� ુપડ� છે અને �ણે ખર�ખર માર� સાથ ે�ુ�ં કા are◌્�ુ ંત ેછે ��ટ�ઓ પર સ�દુાય જોડાણનો આરોપ છે. 
અને તેથી �ુ ંવહ�વટન ે�ો�સા�હત કરવા અને વાતચીત કરવા માટ� આગળ જો� �,ં વ� ુિવ�ાથ� અવાજો સાભંળવામા ં
અને લાવવાની માર� ઇ�છા, કારણ ક� �યા ંકરવા માટ� ઘણી તકો હતી અન ેત ેઆપ�ુ ંકામ છે. 
  
આભાર. �ીમતી વ�ેટન, તમ ે�ુ ંમાનો છો ક� જો તમ ેશાળા બોડ�ના સ�ય તર�ક� � ૂટંાયલેા હોવ તો �જ�લાની શાસન અન ે
િનર��ણમા ંતમાર� �િૂમકા રહ�શ?ે 
  
તમે તે �નુરાવત�ન કર� શકો છો? 
  
હા, જો તમ ેશાળા બોડ�ના સ�ય તર�ક� � ૂટંાયેલા છો તો �જ�લાની શાસન અન ેિનર��ણમા ંતમાર� �િૂમકા �ુ ંહશ ેત ેમાનો 
છો? 
  
આભાર. હા, તેથી ��ટ�ની �િૂમકા �પ�ટપણે સ�દુાય�ુ ં�િતિનિધ�વ કરવાની અન ેઅધી�કની િનમ�કૂ અને ��ૂયાકંન 
કરવાની છે, અધી�કના લ�યો ન�� કર� છે. વાિષ�ક બ�ટ પસાર કરવાની જ��રયાત પણ છે અને ત ેપછ� ટ��સ દરનો 
અ�યાસ કરવાની જવાબદાર� છે. તો આ બધી શાસન જવાબદાર�ઓ છે. ટ��સાસ એસોિસએશન ઓફ ��લૂ બોડ�ના 
��ટ�ઓ � શીખવ ેછે તે િવશ ે�યાર� મ� હમણા ંજ વાત કર� હતી ત ેઉપરાતં, સ�દુાયનો અવાજ હમંશેા સાભંળવામા ંઆવ ે
છે તનેી ખાતર� કરવા માટ� તેમના સ�દુાયોના એડવોક�ટ અન ેનતેાઓ પણ બનશ ેઅન ે�ુ ંતમને કહ�શ ક� ��ટ� તર�ક� 



મારા માટ� ફર�થી, આ બધી મી�ટ��સ ક� � મ� તમન ેમોકલી છે ત ે�ુ ં��ુ ં� ંક� તમ ે�જ�લા ક�ાએ �ય��તગત �પે બઠેો છો, 
પછ� ભલે તે નીિત અથવા �િુવધાઓ પર હોય અથવા ફ�ત શાળા બોડ�ની મી�ટ�ગમા ંહોય. �ુ ંજો� � ંક� ક��િુન�ટ વોઇસ 
લાવવામા ંખર�ખર ઉ�જેન આપ�ુ ં�ા ં��ેઠ રહ�શ.ે આભાર. 
  
આભાર. તમે ક�વી ર�ત ેજવાબ આપશો, �ીમતી ���ફથ? 
  
હા, ��ટ� મડંળની �િૂમકા િનિ�ત�પે ડ��કને આપણા �જ�લાના લ�યો અન ેલ�યો ન�� કરવામા ંસહાય કર� છે. જો 
લ�યોને �રૂા ન કરવામા ંઆવ ેતો તે શા માટ� છે ત ેસમ�વવા માટ� અમાર� �શાસન સાથ ેમળ�ન ેકામ કરવાની તમેની 
જવાબદાર� છે. સ�દુાયના સ�યો�ુ ંસાભંળ�ુ,ં ઇમઇે�સ વાચં�ુ,ં િશ�કો પાસથેી સ�દુાય તરફથી �િતસાદ મળેવો, 
આચાય� તરફથી અને તમેની સાથ ેસા��ૂહક ર�ત ેકામ કર�ુ ંએ ટ�બલ પર વ� ુિવચારો લાવવાનો ��ેઠ માગ� છે. આ�ૃિત 
લાવવા માટ� ક� જો આપણા ંલ�યો �રૂા ંનથી થયા ંતો ત ેક�મ �રૂા ંકરવામા ંઆ�યા ંનથી? મારો સ�દુાય િનિ�ત�પે છે, 
તમે �ણો છો ક� તમેના કારણ માટ� ઉમેદવારોની પસદંગી કરવામા ંઆવી છે. આખર�. �જ�લાના કાય� કરવાની ��ટ�ની 
�િૂમકા નથી પરં� ુલ�યો ન�� કરવામા ંઅને તઓે � કાય� કર� ર�ા છે ત�ેુ ંસચંાલન કરવામા ંમદદ કરશ.ે અમે અમારા 
સ�દુાય અન ેઅમારા િશ�કો અને અમારા આચાય� સાથ ેમળ�ન ેકામ કરવા માટ� સભંિવત લ�યોન ેિનધા��રત કરવા 
અને પછ� આગળ વધવા, આપણે �ણ કર��ુ,ં અમારા અિધ�ક અન ેઅમારા �શાસનન ેત ેલ�યોની જ�ર છે. 
  
આભાર. અમારા છે�લા �� માટ� �ીમતી ���ફથ, 50,000 િવ�ાથ�ઓન ેરાઉ�ડ રોક આપી ર�ા છે. આઇએસડ� 
ટ��સાસનો 20 મો સૌથી મોટો શાળા �જ�લા છે. ��ટ� તર�ક�, તમ ેક�વી ર�ત ેખાતર� કર� શકશો ક� �જ�લા પયા�વરણીય 
��થરતાના ��ેમા ંતનેી જવાબદાર�ઓ અને જવાબદાર�ઓ �ણૂ� કર� છે? 
  
આભાર. તે કદાચ કંઈક છે �ની અમાર� એક �જ�લા તર�ક� કાય� કરવાની જ�ર છે. �ુ ં��ુ ં� ંક� આપણે �બૂ કરતા નથી. 
અમાર� પાસ ે�રસાય��લ�ગ �ો�ા�સ છે અન ેત ે�વી વ��ઓુ. ત ેિનિ�ત�પ ેકંઈક છે � મન ેલાગે છે ક� �જ�લાન ેથોડ� 
વધાર� જોવાની જ�ર છે �યા ંઘણી બધી ર�તો છે � તમ ેકર� શકો છો ક� તમ ેઅમારા પયા�વરણને મદદ કર� શકો અને 
બાળકોને તનેા �વા �ુદા �ુદા �ો�ા�સ કરવામા ં�મે આવ.ે તથેી, તમ ે�ણો છો ક� ક�ટલાક �ુદા �ુદા �ો�ા�સ 
લાવવામા ંઆવ ેછે ક� �ુ ંત ેસૌર છે, પછ� ભલ ેત ે�રસાય��લ�ગ કર� અન ેવગ�ખડંોમા ંલચં�મ �રસાય��લ�ગમા,ં �યા ં
િવ�ાથ�ઓ માટ� ઘણા ંિવિવધ પયા�વરણીય સરં�ણ �ો�ામ હોય છે. મન ેલાગે છે ક� આપણે આ �ો�ામોન ેશોધવા અને 
અમાર� શાળાઓમા ંતનેો અમલ કરવા માટ� સરળતાથી કોઈ �કારની સિમિત બનાવી શક�એ છ�એ અને ત ે�બૂ જ ફરક 
પાડશ.ે �ુ ંફ�ત અમારા બ�ટ માટ� જ નહ� પણ કદાચ અમારા િવ�ાથ�ઓ � શીખી ર�ો છે તેનાથી પણ આગળ વધે છે 
અને પયા�વરણન ેઅ��ુળૂ હોવા માટ�, તમ ેતેમના �વનમા ં�ણે છે ક� તઓે મોટા થાય છે અને �વય ં��ુત વયના થાય 
છે અને તેમના પ�રવારોને ત ેસાર� �થા ચા� ુરાખ ેછે. અમાર� શાળાઓમા ંભ�યો છે. 
  
આભાર. �ીમતી વ�ેટન, �ુ ંતમે છે�લા સવાલનો જવાબ આપવા માગંો છો? 
  
હા, અને મને ખર�ખર આનદં છે ક� આ �� �છૂવામા ંઆ�યો હતો કારણ ક� બોડ� મી�ટ�ગ પછ� �ુ ંબોડ� મી�ટ�ગમા ંર�ો � ં
�યા ંઅમન ેખર�ખર મારા ��લૂ �ડ����ટમા ંપહ�લથેી જ માતા-િપતા�ુ ં�ૂથ મળ� ગ�ુ ંછે �મણે આયોજન ક�ુ� છે. �ુ ં
બરાબર તે �લૂી �ઉ � ંક� તેઓ પોતાને ક callલ કર� છે ક� ત ેકંઈક છે, તમ ે�ણો છો, પયા�વરણીય ��થરતા છે અને તઓે 
�હ�ર �ટ�પણી દરિમયાન માઇ�ોફોન પર િનયિમત આવ ેછે અન ેતઓે િવિશ�ટ ઉક�લો �દાન કર� છે. તમે �ણો છો, 
દરરોજ બપોરના સમયે કચરાપેટ�મા ંજતા ફ�ણની �� �યાનમા ંઆવ ેછે પરં� ુતઓેએ અ�ય િવિશ�ટ ભલામણો પણ 
આપી છે. તેથી આ એવી પ�ર��થિત છે �યા ંમને નથી લાગ�ુ ંક� ખર�ખર ખર�ખર આપણી સામ ેઘ�ુ ંકામ છે અથવા 
વધારાની સિમિતઓની રચના કરવાની જ�ર છે. મન ેલાગે છે ક� અમાર� પાસ ેપહ�લાથી જ મહાન લોકો અને માતાિપતા 
આ િવશ ે�ગિત કરવા માટ� આપણે �ુ ંકર� શક�એ તનેી �હમાયત કર� અન ેવાતચીત કર� ર�ા છ�એ. અને �ુ ંહમણા ંજ 
એમ કહ�ને જ સમા�ત કર�શ ક� અમારા પ�રવારન ેબાગકામ અન ેખાતર અન ે�રસાય��લ�ગથી ઘણી વ��ઓુ કરવામા ં
આનદં આવ ેછે, પરં� ુ�યાર� મ� એ��જિનય�ર�ગ કંપનીમા ં�બઝનસે લીડર તર�ક� ખાનગી �ે�મા ંકામ ક�ુ� �યાર� અમ ે
એલઇડ� �માણપ� પર ખર�ખર પોતાને �દાન ક�ુ�. પયા�વરણીય મ�ૈી�ણૂ� �ડઝાઇન કરતી ઇમારતોન ેબનાવવા માટ� 
અમારા ઇજનેરો. આભાર. 
  



અમારા ભણતર સ�દુાયોમાથંી તેવા સખત ��ોના જવાબ આપવા માટ� ઉમદેવારોનો આભાર. અમે હવ ેતમારા બધં 
િનવદેનો માટ� દો a િમિનટનો સમય કર��ુ.ં અમે સમાન પીળા કાડ�ન ે30 સકંેડ બાક� બાક� રાખીએ છ�એ. અને લાલ કાડ� 
તમને રોકવા�ુ ંકહ�શ.ે અમે �ીમતી વ�ેટનથી �ારંભ કરવા જઈ ર�ા છ�એ. �ીમતી વ�ેટન. તમને �થમ �લો�ઝ�ગ 
�ટ�ટમે�ટ મળે છે. 
  
બરાબર. આભાર. તેથી એક મહાન મચં માટ� કાઉ��સલ પીટ�એ, મ�ય�થી અન ેમારા િવરોધીન ેઆભાર. આ� મારો જ�મ 
�દવસ છે. તેથી ત ેમારા માટ� એક મહાન શ�આત અન ે�દવસનો �ત છે. મન ેલાગે છે ક� અમાર� પાસે ઘણા મહાન 
ઉમેદવારો છે �મણે સવેા આપવા માટ� આગળ વ�યા છે. મારો મતલબ ત ેિવશ ેિવચારો. અમાર� પાસે પાચં િશ�કો છે 
અથવા કદાચ તે છ બ ેપીએચડ�એસ ઘણા સ��ય �વયસંવેકો, ભાિવઓ ક� �મણે આપણા દ�શમા ંગણવશેમા ંસવેા આપી 
છે અને ઘણા માતા-િપતા, ખર�ખર ઉમેદવારો�ુ ંએક મહાન �ૂથ. �ુ ંએક સા�બત નોકર નતેા � ંઅને અમારા સ�દુાયની 
ઉ�ચ અપ�ેાઓ અ�સુાર રહ�વાની તયૈાર� કર� છે. અન ે�ુ ંપીટ�એમા ંપી સાથ ેવાત કરવા મા�ં ુ�.ં મારા પોતાના 
�ુ�ંુબના અ�ભુવથી બોલતા, �ુ ં��ુ ં� ંક� પેર��ટ�ગ એ સફળતા જ નથી. અન ેમન ેબ�ુ ંબરાબર નહ� થાય? પરં� ુ�ુ ં
તમાર� હતાશાઓ અન ેડરને સાભંળ�શ અને �ુ ંઅમારા િવ�ાથ�ઓની �હમાયત કર�શ. આપણે આગળ અને આગળ 
જોવાની જ�ર છે અને આ રોગચાળોમાથંી વ� ુમજ�તૂ થ�ુ ંએ એક અ�તા છે. ક�ટલાક િવ�ાથ�ઓ અને િશ�કો માટ� 
learningનલાઇન શીખવા�ુ ં�લટેફોમ� ચા� ુરાખવા�ુ ં��ેઠ છે કારણ ક� ત ેતમેના માટ� સલામત છે અને ત ેકાય�રત છે. 
અમારા ઘણા િવ�ાથ�ઓ માટ�, સમાન િશ�ણ ફ�ત િવ�-વગ� �િુવધાઓ અન ે�ય��તગત િશ�કો �ારા જ આવી શક� છે 
�નો આપણા સ�દુાયે લાબંા સમયથી રોકાણ ક�ુ� છે. અમારા િવ�ાથ�ઓ અન ેિશ�કો મ�હનાઓથી બધં રહ�લા અમારા 
ક��પસમાથંી સામા�જક, ભાવના�મક અને શ�ૈ�ણક ર�ત ે�નુ recover�ા�ત કર� છે તનેી ખાતર� કરવી. તેને જબરદ�ત 
ને��ૃવની જ�ર પડશ ેઅને �ુ ંત ેપડકાર માટ� તયૈાર �.ં ફર� એક મહાન મચં માટ� આભાર. મ� �લસે 7 માટ� તમારો મત 
મા�ંયો છે. 
  
આભાર. �ીમતી વ�ેટન. �ીમતી ���ફથ, તમે બધં કરવા માગંો છો? 
  
આભાર. હા. આ મચંો રાખવા માટ� અને અમારા બધા આકષ�ક �જ�લાની સવેા આપવા માટ� આગળ વધેલા તમામ 
ઉમેદવારો માટ� કાઉ��સલનો આભાર. અને તેઓ આવા મહાન ��ો �છૂવા માટ� સ�દુાય �ધુી પહ�ચ ેછે. �ુ ંખર�ખર 
એટ�ુ ંજ કહ�વા મા�ં ુ� ંક� આપણે આવા �ુદંર સ�દુાયમા ંરહ�એ છ�એ અન ેઅમાર� શાળાઓ ખર�ખર અહ� ક�ટ�ુ ં
ભયાનક છે તેનો વિસયત છે. �યા ંરાઉ�ડ રોક આઈએસડ� નામના કારણે અહ� ફરતા બધા લોકો છે. કારણ ક� આપણે 
આ�ય�જનક હોવા દરિમયાન �ણીતા છ�એ. અમાર� શાળાઓમા ં14 વષ�થી સવેા આપી છે. માર� મા� એટ�ુ ંકહ��ુ ંછે ક� 
આપણે ખર�ખર એક લ�ય�થાન �જ�લો છે અન ે�ુ ંઆપણી શાળાઓન ેસ�ંણૂ� �મે ક�ંુ �.ં અમને હમંશેા ંઅમાર� શાળાઓ 
િવશ�ે ુ ંબ�ુ ંજ ગ��ુ ંછે અને �ુ ંઇ�� ં�.ં અમન ેઅમારા િવ�ાથ�ઓન ે� ઓફર કરવી છે તનેો મને �બૂ ગવ� છે. અન ે�ુ ં
ફ�ત મારા પોતાના જ નહ�, પણ તમામ િવ�ાથ�ઓન ેસફળ થ�ુ ંજોવા મા�ં ુ� ંઅન ે�ુ ંઅમારા �થાિનક �યવસાયો વ�ચ ે
મહાન ભાગીદાર� જોવા મા�ં ુ� ં�યા ંઅમારા સીટ�ઇ �ો�ામ �વી વ��ઓુ િવકસી શક� અન ેિવકાસ થાય. �ુ ંજોવા મા�ંુ ં
� ંક� વ� ુમાતાિપતા તમેના પીટ�એ અને તમેની ��ૂટર �લબમા ંસામલે થાય. �ુ ંઇ�� ં� ંક� આપણે દર વષ� સા�ંુ અન ે
સા�ંુ થ�ુ ંચા� ુરાખીએ. મા�ંુ ક�ટબ�તા તે લ�ય બનાવવા માટ� બોડ� અન ેવહ�વટ અન ેઅમારા નતેાઓ સાથ ેમળ�ન ે
કામ કરવાની છે � ત ેબનશ.ે �ુ ંએ જોવા�ુ ંઇ�� ં� ંક� આપણે એક �ુદંર સ�દુાય બનવા�ુ ંચા� ુરાખીએ �ની તરફ 
લોકો જવા માગે છે અને તે દર�ક જ�યાએથી લોકોન ેલાવ ેછે કારણ ક� આપણે ફ�ત એક નબંર�ુ ં�થાન, એક નબંર�ુ ં
�થાન, એક નબંરનો શાળા ��લો છે. �ુ ંજોવા મા�ં ુ� ંક� અમારા બાળકો તમેના િશ�કો સાથ ેશાળામા ંપાછા આવ ે�યા ં
તેઓ િશ�કો �યા ંતમેન ેચાહ� છે �યા ંબનવા માગેં છે. તથેી �ૃપા કર�ન ેમારા માટ� �ન ���ફથ, �લસે સવેનને મત આપો. 
આભાર. 
  
આ મતદાર કાય��મમા ંભાગ લવેા બદલ અમારા તયૈાર ઉમદેવારો �ીમતી ���ફથ અન ે�ુ. વ�ેટનનો આભાર. પીટ�એ 
સ�દુાય, શાળાઓ, વાલીઓ, િશ�કો, �બધંકો અન ે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 ે . ત ે RRISDPTA.ORG છે  . અન ેસોિશયલ મી�ડયા પર અ�ય �થળ ફોર�સની સાથ ે�મ �મ તમે થાય 
છે. ઉમેદવારની બાયો મા�હતી પણ પો�ટ કરવામા ંઆવશ ેઅન ેચચા� મચંન ેપગલ ેઉમદેવારોને અ�ય ��ોના જવાબ 
આપવાની તક મળશ.ે �ૃપા કર�ને સા�ં 7 વા�યે �લસે છ ફોરમ માટ� સપંક�મા ંરહો. આભાર અને �ભુ રા�ી. 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=gu&u=http://rrisdpta.org
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=gu&u=http://rrisdpta.org
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