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 پی آر اے کی راؤنڈ راک آئی ایس ڈی کونسل کی میزبانی میں 7 آر آر آئ ایس ڈی اسکول بورڈ
 ٹرسٹی امیدوار فورم رکھیں

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

  
 شام بخیر ، اور پلیٹ سیون کے لئے پی ٹی اے اسکول بورڈ ٹرسٹی امیدوار فورم کی راؤنڈ راک آئی ایس ڈی کونسل میں آپ کا
 کونسل کے بعد صدر ISD کی ایک غیر تجارتی غیر فرقہ وارانہ غیر جانبدار ایسوسی ایشن کے راؤنڈ راک Pnes استقبال ہے۔ میں

 ہوں ، جو کسی امیدوار یا سیاسی جماعت کی توثیق نہیں کرتی ہے۔ راؤنڈ راک آئی ایس ڈی کونسل پی ٹی اے انفرادی پی ٹی اے
 رہنماؤں کی مبینہ توثیق سے واقف ہے۔ کونسل اس طرح کی تائید یا حقیقی کی حمایت نہیں کرتی ہے۔ اور جن لوگوں نے پی ٹی اے

 کے پروٹوکول کے مناسب انتخابات پر عمل نہیں کیا ان کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ فوری طور پر کام بند کریں اور باز آجائیں۔
 میں پی ٹی اے کا اعادہ کروں گا امیدواروں کی توثیق نہیں کرتا ہے۔ میں ہمارے مہمان خصوصی ٹیکساس پی ٹی اے کے صدر ،
 سوزی کینن کا استقبال کرنا چاہتا ہوں۔ آج یہاں آنے کے لئے آپ کا شکریہ۔ ہماری وکالت کمیٹی سب سیکھنے والی جماعتوں کی
 نمائندگی کرتی ہے ، اور ان فورموں کے لئے سواالت ہماری کمیونٹی سے نکالے گئے تھے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پی ٹی
 اہل خانہ اور برادریوں کو all اے قوم میں بچوں کی وکالت کا سب سے قدیم اور سب سے بڑا ادارہ ہے۔ تمام بچوں کی وکالت کے ل
 شامل اور ان کو بااختیار بناتے ہوئے ہر بچے کی صالحیت کو حقیقت کا روپ دینے کے مشن کے ساتھ براہ کرم مجھے اپنے شرکاء

 کو یہ یاد دالنے کی اجازت دیں کہ کنبے سمیت بچے بھی اس فورم کو براہ راست ریکارڈ کرتے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے۔ ہم
 توقع کرتے ہیں کہ ہر ایک پیشہ ورانہ انداز میں اپنے آپ کو چالئے اور اپنے رضاکاروں اور ایک دوسرے کا احترام کرے۔ اگر

 ہم خلل انگیز رویے کو دیکھیں گے تو انتباہ دیا جائے گا اور اگر یہ جاری رہا تو اس پر توجہ دی جائے گی۔ ہم امید کرتے ہیں
 کہ سبھی شہری اور خوشگوار ہوں گے تاکہ ہم آج ایک معلوماتی اجالس کرسکیں۔ اس کے ساتھ ، میں آپ کو ہماری کونسل

 پی ٹی اے ایڈوکیسی کی کرسی ، ہیدر الرنس کے سامنے پیش کرتا ہوں۔
  

 ہیلو. اور آج ہمارے ساتھ شامل ہونے کے لئے امیدواروں ، ناظرین اور ہماری راؤنڈ راک آئی ایس ڈی کونسل کے رضاکاروں کا
 شکریہ۔ میں آج کے فورم کا ٹائم کیپر بھی رہوں گا۔ کیا میرا اعزاز ہے کہ آپ ان فورموں کے لئے ہمارے ماڈریٹر ، ماریہ

 مدینہ ملنر سے آپ کا تعارف کرواؤں؟ مسز ملنر وسطی ٹیکساس میں ایک قابل ذکر اور قابل ووٹر مصروفیات اور کمیونٹی
 پہنچنے کی رہنما ہیں۔ وہ تمام برادریوں اور اسکولوں کے اضالع میں غیر جانبدارانہ جامع کمیونٹی رائے دہندگی اور شراکت
 کے پروگراموں کی رہنمائی اور ترقی کرتی ہے۔ وہ ووٹروں کی ایک معروف تنظیم میں ایکویٹی اور شمولیت کے تیسرے سال کی

 تیجس کی مشترکہ بنیاد VOCES رہنما بھی ہیں۔ ایک الطینیہ کے ثقافتی مشیر کی حیثیت سے مسز ملنر نے 2017 میں
 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 ووٹروں کی شمولیت اور تاریخ کے موضوع پر ایک ترجمان اور پینلسٹ ہیں۔ وہ آسٹن کے پورے
 عالقے میں میڈیا پروگراموں میں غیر منقولہ رائے دہندگان تک رسائی لیڈر کی حیثیت سے بھی نمایاں ہیں جن میں یونیویشن
 پر باقاعدہ مہمانوں کی جگہیں شامل ہیں۔ ہم محترمہ ملنر کا امیدوار فورموں پر اپنا وقت اور مہارت دینے کے لئے ان کا شکریہ

 ادا کرتے ہیں۔ مسز ملنر اور اس کے ساتھ ہی امیدوار آپ کے اچھے ہاتھوں میں ہیں۔
  

 آج رات کے اعتدال پسند فورم کو مدعو کرنے کی دعوت پر پی ٹی اے کی راؤنڈ راک کونسل کا شکریہ۔ میں اپنے ناظرین کو یہ یاد
 دالنے کے لئے یہ لمحہ گزارنا چاہتا ہوں کہ جب ہم اسکول ڈسٹرکٹ بورڈ آف ٹرسٹی جیسے دفتر پر بات کرتے ہیں کہ

 ہم بیلٹ ووٹنگ کے بارے میں تبادلہ خیال کرتے ہیں۔ ڈاؤن بیلٹ ووٹنگ ان افسران کو ووٹ ڈالنے کا عمل ہے جو اکثر ہمارے
 بڑے انتخابات سے منسلک ہوتے ہیں جیسے صدر یا کانگریس اور کانگریس کے دفتر کے لئے ووٹنگ۔ میں آج رات 7 بجے پلیس
 7 ، جین گریفتھ اور ڈینیئل ویسٹن کے لئے امیدواروں کو متعارف کرانا چاہتا ہوں۔ وہ دو منٹ کے امیدوار کا بیان اور 90 دوسرا

 دوسرے نمبر پر ایک پیلے oاختتامی بیان دیں گے۔ انہیں ہر سوال کے جواب کے لئے ایک منٹ دیا جائے گا۔ ہمارا ٹائم کیپر 3
 رنگ کا کارڈ ، اور وقت ختم ہونے پر ریڈ کارڈ تھامے گا۔ امیدواروں سے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے مخالفین پر کسی بھی قسم کے
 ذاتی حملوں سے باز رہیں۔ ایسی صورت میں جب کوئی امیدوار اپنی ویب رسائی کھو دیتا ہے تو ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں
 کہ آپ جلدی سے اس فارم کو دوبارہ داخل کریں۔ ویبنار میں داخل ہونے کے بعد ، آپ کو ان سوالوں کے جوابات دینے کی اجازت
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 دی جائے گی جو آپ نے چھوٹ دیے ، وقت کی اجازت۔ ہم سواالت بیلٹ آرڈر اور متبادل میں پوچھیں گے جو ہر بار شروع ہوتا
 ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی جین گریفتھ کے دو منٹ کے بیان سے شروعات کریں۔ محترمہ گریفتھ۔

  
 شکریہ گڈ شام ، سب میرا نام جین گریفتھ ہے۔ میں واضح طور پر پلیس سیون کے لئے دوڑ رہا ہوں۔ میں اور میرے شوہر گریگ
 21 سالوں سے برش کریک میں ہمارے گھر میں رہتے ہیں۔ اور ہمارے چار بچے ہیں ایما ٹیکساس اے اینڈ ایم کی سوفومور

 ہیں ، کوپر راؤنڈ راک میں ایک جونیئر ہے ، کارٹر اور ٹریوس سیڈر ویلی مڈل اسکول میں آٹھویں اور ساتویں جماعت میں
 ہیں۔ میرے شوہر یہاں پر بڑے ہوئے اور اسپائس ووڈ ، گریشام اور ویسٹ ووڈ گئے تھے اور ہمیں یہاں بالکل پسند ہے اور ہم

 کہیں اور اپنے بچوں کی پرورش نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ میں نے سب سے پہلے پی ٹی اے کے ذریعے اپنے اسکولوں
 میں خدمت کا آغاز اس وقت کیا جب یما 14 سال پہلے بالواسطہ میں تھیں اور اس کے بعد سے ہر سال ایک ایگزیکٹو بورڈ

 میں بہت زیادہ خدمات انجام دے رہی ہیں۔ میں تین سالوں سے کونسل پی ٹی اے کے ایگزیکٹو بورڈ کا حصہ رہا ہوں ، اور
 اس وقت میں اپنے دوسرے سال میں بھی ضلعی سطح کی کمیٹی میں خدمات انجام دے رہا ہوں۔ میں پچھلے چھ سالوں میں
 متعدد بوسٹر کلبوں کا بھی رکن رہا ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ اپنی برادری کی خدمت کرنا بہت ضروری ہے۔ اور پچھلے تین

 سالوں میں ، میں نے اپنے پی ٹی اے اور متعدد اسکولوں کے ساتھ کام کرتے ہوئے 550 سے زیادہ رضاکارانہ اوقات الگ ان
 کیے۔ میں اپنی برادری کو واپس دینا پسند کرتا ہوں اور اپنے سب سے بڑے بیٹے کوپر کے ساتھ جوانوں کی خدمت لیگ کے ذریعے
 بہت سے مقامی مخیر حضرات پر خدمت کرتا ہوں اور میں شراکت داروں کے ساتھ رضاکارانہ طور پر تعلیم کے ساتھ ساتھ

 اس وقت سینٹ ڈیوڈ کے راؤنڈ راک میڈیکل سنٹر کے بورڈ آف ٹرسٹی پر بیٹھتا ہوں۔ میں رہائشی رہائشی اور چھوٹے
 کاروبار کا مالک ہوں اور اس کیریئر کا انتخاب کیا تاکہ مجھ کو اسکولوں اور برادری میں رضاکارانہ خدمات انجام دینے اور اپنے
 بچوں کو محنت کی اہمیت کا درس دینے کے ساتھ وقت گزار سکوں۔ میں اسکول بورڈ کے لئے دوڑ کر رہا ہوں کیونکہ ہمارے
 تیار کرے prepare طلباء کو عوامی تعلیم میں ایک بہترین بنیاد رکھنے کا حق حاصل ہے جو انھیں مستقبل کے چیلنجوں کے ل

 گا جو ہمارے طلباء جسمانی اور جذباتی طور پر محفوظ اسکولوں کے مستحق ہیں ، ہمارے اساتذہ ان عظیم اوزاروں پر وسعت کے
 مستحق ہیں جو ان کے پاس پہلے ہی موجود ہیں۔ معیاری جانچ پر کم وقت کی سہولت دیتے ہوئے طلباء اور تخلیقی لرننگ کو

 شامل کرنا ہوگا۔ میں بورڈ اور قیادت کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لئے پرعزم ہوں تاکہ اپنے طلبا کو ہر ایک کے لئے بہترین
 ممکنہ نتیجہ فراہم کرتے رہیں۔ شکریہ

  
 شکریہ اب ہم ڈینیل میری ویسٹن ، محترمہ ویسٹن سے سنیں گے۔ آپ کے پاس دو منٹ ہیں۔

  
 شکریہ ٹھیک ہے ، لہذا آج کے فورم کے لئے کونسل پی ٹی اے ، ناظم اور میرے مخالف کا شکریہ۔ ٹیکساس پی ٹی اے ریاست کی
 ایک بڑی وکالت تنظیم ہے اور میں اس موقع کی تعریف کرتا ہوں۔ میرے اور میرے شوہر کے پانچ بچے ہیں ، جو ہماری زندگیوں کی
 خوشی ہیں۔ ہمارے پاس دو ایگیز ، ایک ریڈ رائڈر ، دو راؤنڈ راک ہائی اسکول ڈریگن ، فائن آرٹس پروگرام میں ایک اور میری
 بیٹی ایک ملٹی اسپورٹ کی طالبہ ایتھلیٹ ہے۔ اور پچھلے ہفتے تک ، میں اب راؤنڈ راک کے تازہ ترین ایگل اسکاؤٹس

 کی قابل فخر ماں ہوں۔ بہت سارے لوگوں کی طرح جو آج رات دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے اسکول ڈسٹرکٹ میں میری ایک
 رضاکارانہ تاریخ ہے۔ میں نے ابتدائی اور مڈل اسکول کیمپس میں بطور بحیثیت پی ٹی اے رضاکار اور ہائی اسکول کیمپس میں
 بوسٹر رضاکار کی حیثیت سے عنوان 1 کیمپس میں سال گزارے۔ میں نے انگریزی میں بیچلر آف آرٹس اور انسانی وسائل اور
 قیادت میں ماسٹر آف آرٹس حاصل کیا۔ میں ایک ثابت راہنما ہوں اور 9/11 کے بعد اور اس کے بعد ائیر فورس میں بحیثیت

 سات سال خدمات انجام دے چکا ہوں۔ اور میں نے نجی شعبے میں بزنس لیڈر کی حیثیت سے کئی سال کام کیا۔ میں فی الحال راؤنڈ
 راک ہائی اسکول کے بینڈ بوسٹرز میں منتخب بورڈ کا ممبر ہوں ، جبکہ رضاکارانہ رابطہ کار ہوں۔ میں ڈریگن بینڈ کی

 3000 گھنٹے سے زیادہ خدمت کے ل 300 300 سے زیادہ رضاکاروں کی بھرتی اور رابطہ کاری کا ذمہ دار ہوں۔ اس مشترکہ
 اس طرح کی کوششوں کو متحرک کرنے کے لئے تعاون ، حوصلہ افزائی اور لچک کی ضرورت ہے۔ ہمارے طلباء this مقصد کے ل
 میری وکالت سالوں پر محیط ہے اور میں نے وقت اور توانائی کی سرمایہ کاری کی ہے جس میں ٹرسٹی کی حیثیت adv کے ل

 سے خدمات انجام دینے کے لئے تیار رہنا ضروری ہے۔ میں آج رات اپنی برادری تک پہنچنے کے موقع کی تعریف کرتا ہوں۔
  

 آپ سب کا شکریہ. تو آئیے ہم آگے بڑھیں اور برادری سے اپنے سواالت کا آغاز کریں۔ امیدواروں کے لئے سب سے پہال سوال
 یہ ہے کہ ، آپ ہماری کمیونٹی میں کس طرح مصروف رہے ہیں اس کو شیئر کریں۔ اسکول بورڈ کے ممبر کی حیثیت سے کس

 طرح کے تجربے سے آپ کی مدد کی جاسکتی ہے۔ محترمہ ویسٹن؟
  

 اس سوال کے لئے آپ کا شکریہ۔ لہذا میں سوچتا ہوں کہ جب لوگ امیدواروں پر غور اور جائزہ لے رہے ہوں تو اس کے لئے
 دو سالوں سے ، school کیا ضروری ہے۔ کیا وہ تیاری ہے جو انہوں نے ٹرسٹی بننے میں ڈال دی ہے؟ لہذا میں نے تقریبا



 اسکول کے بورڈ بورڈ کے ہر اجالس میں ذاتی طور پر شرکت کی ہے۔ اب ، جب میں نے 18 ماہ سے مالقات کی تو میں نے
 سیفٹی ٹاسک فورس کے تقریبا تمام اجالسوں میں شرکت کی۔ میں باقاعدگی سے ضلعی سطح پر منعقدہ ذاتی سہولیات اور پالیسی
 میٹنگوں میں شرکت کرتا ہوں اور میں نے بھی جیسا کہ میں نے اپنے تعارف میں کہا تھا ، آپ جانتے ہو کہ ہمارے

 ٹائٹل ون کیمپس میں بطور سرپرست اور رضاکاروں کے فروغ کے لئے بھاری سرمایہ کاری کی گئی ہے۔ میرا خیال ہے کہ
 امیدوار بننے سے پہلے یہ ظاہر کرنا کہ یہ کس طرح کام کرتا ہے اور اس کے احساس کو سمجھنے میں ضلع کے مفادات کی

 .دلچسپی ہے۔ سوال کے لئے آپ کا شکریہ
  

 شکریہ محترمہ گریفتھ۔
  

 شکریہ میں آپ کو اس تجربے سے جانتا ہوں کہ ڈینیئل اور میں دونوں نے رضاکارانہ خدمات انجام دی ہیں ، یہ نوٹ کرنا
 بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے اسکولوں اور اپنی برادری کے لوگوں کے ساتھ ہر ایک اسکول کی ضروریات کو سمجھنے میں
 مدد کے لئے کام کر رہے ہیں۔ اور کیا انھیں انوکھا اور مختلف بنا دیتا ہے۔ آپ جانتے ہیں ، رضاکارانہ طور پر آپ کو بہت
 زیادہ وقت اور محنت درکار ہوتی ہے اور آپ ضلع بھر میں بہت سے مختلف والدین ،   مختلف طلباء اور عملے کے ساتھ کام کر

 رہے ہیں تاکہ صرف یہ سیکھیں کہ دوسروں کے ساتھ اچھا کام کرنا ہے ، آپ کو کیسے پتہ ہے ، اچھے فیصلے کرتے
 ہیں جو آپ صرف اپنے بچے کے لئے جو چاہتے ہو اس پر مبنی نہیں ہیں۔ لیکن اس مقصد میں سب کے لئے کیا بہتر ہے۔
 چاہے یہ آپ کا اسکول ہو یا کوئی مختلف اسکول جس کے ساتھ آپ رضاکارانہ خدمات انجام دے رہے ہو۔ اور مجھے لگتا ہے کہ

 لوگوں کو جب people صرف ضلع میں بہت ساری چیزوں کا تجربہ اور جانکاری ہی کچھ ایسی ہے جس کو دیکھنے کے ل
 بھی سوچنا پڑتا ہے کہ کس کو ووٹ دینا ہے اور میں نے تھوڑا سا وقت اور رضاکارانہ اور مجھے لگتا ہے کہ میں نے جو

 بھی کام ضلع بھر میں والدین ،   منتظمین اور اساتذہ کے ساتھ کیے ہیں وہ بہت مددگار ہے۔ شکریہ
  

 شکریہ محترمہ گریفتھ ، ضلع چارٹر ، نجی اسکولوں اور آن الئن سمیت اسکول میں تعلیم کے بہت سے نئے مواقع کے ساتھ ،
 پبلک اسکولوں میں برقرار رکھنے والے طلبہ کی مدد کے لئے بورڈ کے ممبر کی حیثیت سے آپ کے کیا ISD راؤنڈ راک

 منصوبے یا حکمت عملی ہیں؟
  

 میں معافی چاہتا ہوں. مجھے اپنا حجم تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا آپ اسے دوہرا سکتے ہیں؟
  

 کوئی مسئلہ نہیں. چارٹر ، نجی اسکول ، اور آن الئن سمیت ضلع میں اسکول کے بہت سے نئے مواقع کے ساتھ ، راؤنڈ راک
ISD پبلک اسکولوں میں برقرار رکھنے والے طلبا کی مدد کے لئے بورڈ کے ممبر کی حیثیت سے آپ کے کیا منصوبے یا حکمت 

 عملی ہیں؟
  

 بہترین ماحول کیا environment اگرچہ ہم یہ طے نہیں کرسکتے ہیں کہ ہر بچے کے سیکھنے کے تجربے کے ل
 ہمارے طلبا کو فراہم کررہا ہے اور مجھے اپنے حیرت انگیز اساتذہ ISD ہوسکتا ہے۔ مجھے اس تعلیم پر مکمل اعتماد ہے کہ راؤنڈ راک
 اور عملے پر سب سے زیادہ اعتماد ہے۔ چارٹروں کے پاس داخلے کے لئے مخصوص معیارات ہیں اور وہ تمام طلباء کو عوامی تعلیم
 کے فنڈز حاصل کرنے کے باوجود نہیں لیں گے۔ نیچے کی لکیر ، یہ ہر خاندان کے لئے ایک ذاتی انتخاب ہے ، لیکن میں راؤنڈ

 راک آئی ایس ڈی پر یقین رکھتا ہوں ، میں ان ٹولز پر یقین رکھتا ہوں جو ہمارے پاس اپنے اساتذہ اور اپنے عملے اور اپنے
 طلباء کے لئے پہلے سے موجود ہیں اور میں ان اوزاروں کو بہتر بنانا جاری رکھنا چاہتا ہوں اور صرف ان کے لئے ہمارے
 ضلع بھر میں استعمال کے مواقع فراہم کرنا۔ اور آپ جانتے ہو کہ سب کو مساوی موقع اور سب کچھ دینا ہے ، لیکن آپ جانتے ہو

 کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ پہلے ہی حیرت انگیز ہے اور میں اس میں بہتری النا چاہتا ہوں۔
  

 شکریہ محترمہ ویسٹن ، آپ کیسے جواب دیں گے؟
  

 ٹھیک ہے ، میں یہ جواب دے کر کہوں گا کہ میرے شوہر اور میں اور ہمارے پانچوں بچے پبلک اسکولوں میں پروڈکٹ ہیں۔
 ہم سرکاری اسکولوں پر یقین رکھتے ہیں۔ اس نے کہا ، میرا خیال ہے کہ والدین اپنے بچوں کو کسی اور سے بہتر جانتے ہیں
 اور اگر والدین یہ کہتے ہیں کہ ، آپ جانتے ہیں ، ایک چارٹر اسکول بہتر ہے کیونکہ اور یہ عام طور پر تعلیمی وجوہات

 کی بنا پر ہوتا ہے ، یہی وجہ ہے کہ طلبہ عام طور پر عوام کو ہمارے عوام سے چھوڑ دیتے ہیں۔ اسکولوں اور ایک چارٹر
 اسکول جانا. ہوسکتا ہے کہ وہ چھوٹے کالس رومز یا زیادہ المحدود ترتیب یا کوئی خاص نصاب چاہیں۔ اور اگر والدین مجھے بتاتے

 کہ ان کے بچے کے لئے یہی سب سے بہتر ہے۔ میں اس کا دوسرا اندازہ کبھی نہیں کروں گا ، لیکن میں آپ کو بتاؤں گا



 کہ اگر کوئی امانت دار جس پر دھیان دینے اور سمجھنے کا الزام لگایا گیا وہ نمونوں کی حیثیت رکھتا ہے۔ اور اگر میں نے ایک
 نمونہ دیکھا جہاں ہمارے پاس بہت سارے چارٹر آزما رہے ہیں یا کامیابی کے ساتھ اپنے نقش قدم پر داخل ہو رہے ہیں یا
 پھر ایک ٹرسٹی کی حیثیت سے ، میں یہ پوچھنے جا رہا ہوں۔ کیونکہ اس کی ایک وجہ بھی ہونی چاہئے۔ ابھی.
 ہمارے پاس طاقتیں ہیں کہ چارٹر کبھی بھی مقابلہ کرنے کے قابل نہیں ہوں گے ، مثال کے طور پر ، غیر نصابی

 سرگرمیاں۔ چارٹر اسکول کبھی بھی کھیلوں اور فائن آرٹس کے ساتھ مقابلہ کرنے کے قابل نہیں ہوتا جو ہم پیش کرتے
 ہیں اور بہت سارے بار جب ہم دیکھتے ہیں کہ چارٹر اسکولوں میں طلبا کی منتقلی واپس آتی ہے جب وہ بڑے ہوجاتے

 ہیں کیونکہ چارٹر اسکول صرف مقابلہ نہیں کرسکتے ہیں۔ اس میدان میں لیکن ایک ٹرسٹی کی حیثیت سے ، میں
 نمونوں کی تالش کر رہا ہوں اور میں اس کے بارے میں سواالت پوچھ رہا ہوں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے اور پھر میں ان

 مسائل کو حل کرنے پر اپنی کوششوں پر توجہ مرکوز کررہا ہوں۔
  

 شکریہ تو ، محترمہ ویسٹن ، ہم آگے بڑھیں گے اور آپ کے ساتھ تیسرا سوال شروع کریں گے۔ ایکوئٹی ٹاسک فورس
 کے نتائج کی بنیاد پر ، اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ رنگ اور ایس پی ای ڈی آبادی والے بچوں کو نظم و ضبط اور پالیسی مداخلت

 میں غیر متناسب نمائندگی دی جاتی ہے۔ براہ کرم اس تفاوت کو کم کرنے کے طریقوں کے بارے میں اپنے خیاالت ہمارے ساتھ
 بانٹیں۔

  
 کا ہر سال کا ڈیٹا پیش TEA میں واقعی اس سوال کا شکر گزار ہوں کیونکہ جب میں بورڈ میٹنگوں میں شامل ہوتا ہوں اور

 کیا جاتا ہے اور میں اسے بار بار دیکھتا ہوں۔ میں یہ کہوں گا کہ کونسل پی ٹی اے کے فیس بک پیج پر آج سے پہلے
 مسٹر یاربرو اور محترمہ گروسو کے ساتھ ایک فیس بک براہ راست واقعہ ہوا تھا ، جو بہت اچھا تھا اور وہ اس سے بات
 کرتا ہے۔ اعداد و شمار کے بارے میں ہے اور آپ جانتے ہیں ، محترمہ گروسو اور مسٹر یاربرو ، ان کے پاس مجھ سے اس بارے
 میں بات کرنے میں ایک منٹ سے زیادہ کا وقت تھا ، لیکن میں یہ کہوں گا کہ بورڈ آف ٹرسٹی کا کردار ان ماہرین پر

 بھروسہ کرنا ہے ، اور میں فیس بک کے دیکھنے کے بعد کہیں گے جہاں وہ خطاب کرتے ہیں ، آپ ہمارے اسکولوں
 میں طرز عمل کی صحت کے ساتھ ساتھ ایس آر او کی بھی تربیت جانتے ہیں۔ میرے خیال میں وہ دونوں ایک اچھی شراکت

 قائم کر رہے ہیں۔ میں یہ دیکھنے کے منتظر ہوں کہ ہم اپنے پہلے ایکویٹی آفیسر کی حیثیت سے کس کی خدمات حاصل
 کرتے ہیں۔ اور مجھے یقین ہے کہ وہ شخص آپ کو ان تینوں اہم افراد کی ٹرائیڈ مکمل کرنے کا پتہ چل جائے گا جو اس کی

 طرف دیکھنا اور اس سے خطاب کرنا اور بورڈ کو پوسٹ کرتے رہنا چاہئے۔ اور میں ابھی پر امید ہوں کہ یہ ڈیٹا بہتر
 ہونے واال ہے کیونکہ مجھے یقین ہے کہ اس کو بہتر ہونا چاہئے اور مجھے لگتا ہے کہ ہمیں وہاں پہنچنے کے لئے صحیح

 جگہ مل گئی ہے۔
  

 شکریہ محترمہ گریفتھ ، کیا آپ اس کا جواب دینا چاہیں گے؟
  

 راؤنڈ راک آئی ایس ڈی پہلے ہی تمام نسلوں اور قومیتوں کے طلباء کے لئے ایک متنوع اسکول ڈسٹرکٹ ہے۔ میں جانتا ہوں
 لہذا ہمارے ایکوئٹی کی hat کہ ہم ہمیشہ بہتر کام کرسکتے ہیں۔ میں دیئے گئے تمام اعداد و شمار سے وابستہ ہوں

 خرابی واقعی ہمارے سروے ، ہماری کمیٹیوں اور ہمارے ضلع میں ہمارے گروپوں میں نمائندگی نہیں کرتی ہے۔ اور میں ان
 عالقوں میں مزید تنوع پیدا کرنے اور اس پر بورڈ اور ضلعی قیادت کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لئے شاید ذہن سازی کے منتظر
 ہوں گے۔ مجھے لگتا ہے کہ ہم اپنے اسکولوں میں کچھ اور متنوع اسپیکر بھی الئیں اور ان کے پیغامات سنیں اور ساتھ مل
 کر کام کریں اور آپ کو معلوم ہوجائے کہ ہمارے طلبا کے لئے کیا بہتر ہوگا جو صرف غیر متناسب ہیں ، آپ جانتے ہو۔ یہ
 جو اعداد و شمار سے ظاہر ہوتا ہے ، میں والدین کی شمولیت کی طاقت پر بھی پختہ یقین کرتا ہوں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ اس کا

 ایک اہم جزو ہونا چاہئے ، یا یہ طالب علموں کی کامیابی کا ایک اہم جزو ہے اور میں آپ سے اپنے خاندانوں سے مزید بات کرنے
 اور ان کو تھوڑا سا مزید مشغول رکھنے کے بارے میں ایک بار پھر دماغی طوفان جاننا پسند کروں گا۔ شکریہ

  
 شکریہ لہذا اگر آپ ہمیں اس سوال پر شروع کرتے ہیں محترمہ گریفتھ ، اس سال الگو ہونے والے معیاری ٹیسٹوں اور

 کے بارے میں کیا خیاالت ہیں؟ (ACT اور EOC ، PSAT ، SAT کیمپس کی تشخیص (جس میں اسٹار تک محدود نہیں ہے۔
  

 ٹیسٹ کے بارے میں کیسا محسوس کرتا STAAR اچھا سوال. زیادہ تر لوگ جو مجھے جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ میں
 ٹیسٹ اسکور کبھی بھی کامیابی Test ہوں۔ در حقیقت ، ہمارے بچوں نے بہت سالوں سے انتخاب کیا ہے۔ طلباء یا اساتذہ کے ل

 کا واحد معیار نہیں ہونا چاہئے۔ اور کوئی بھی طالب علم ایسا نہیں سیکھتا ہے۔ کوئی استاد ایسا ہی نہیں سکھاتا۔ ہمیں
 توقع کرنی چاہئے کہ ان سب کو ایک ہی امتحان میں درجہ دیا جائے گا جو ناکارہ ثابت ہوا ہے۔ یہ طلباء یا اساتذہ کے لئے مناسب



 نہیں ہے۔ یہ اساتذہ کی تخلیقی صالحیتوں اور ان کے وقت اور تفریحی اور تخلیقی طریقوں کو استعمال کرتے ہوئے محدود کرتا ہے
 جب انہیں ایسا لگتا ہے جیسے انہیں کسی امتحان میں پڑھانا درکار ہے۔ ایک ضلع کی حیثیت سے ہم کر سکتے ہیں اور ہمیں

 ہیں۔ میں سمجھتا ACTs اور SATs اضافی طریقے تالش کرنا چاہ.۔ جہاں تک اس سال additional کامیابی کی پیمائش کے ل
 ہوں کہ ہمارے طلباء کو اس مقام تک پہنچانا ایک حقیقی چیلنج ہو گا کہ انہیں اس میں انتہائی کامیاب ہونے کی ضرورت ہے

 کیونکہ وہ پہلے ہی کالس میں اتنا سیکھنے سے محروم ہوچکے ہیں اور ہمیں واقعی ایک ضلع کی حیثیت سے ایک راستہ
 تالش کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے اساتذہ کے ساتھ جو اپنے کالس میں اس تعلیمی وقت کو کھو چکے ہیں ان کے لئے بہتر

 بنائیں۔
  

 محترمہ ویسٹن ، آپ کس طرح جواب دینا چاہیں گے؟
  

 ٹھیک ہے ، میں یہ کہوں گا کہ احتساب ضروری ہے کیونکہ ہمارے طلبا کی تعلیم اہم ہے۔ ٹیکساس پی ٹی اے نے طویل عرصے
 سے معیاری ٹیسٹنگ کے اعلی داؤ پہلو کی مخالفت کی ہے اور میں یہ کہوں گا کہ میں اس کے ساتھ ضرور حاضر ہوں۔
 میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں یہی صحیح پوزیشن ہے کیونکہ آپ کو ایک ٹرسٹی کی حیثیت سے ایک بار پھر معلوم

 ہوگا کہ میں اس مقام پر آیا ہوں اس سے طلباء اس سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ آپ جانتے ہو ، میرے بچوں نے سال کے
 بعد اسٹار ٹیسٹ لیا ہے اور مجھے آپ کو بتانا ہے کہ اس تناؤ کی وجہ سے ، آپ جانتے ہیں ، مجھے خود سے پوچھنا ہوگا کہ

 میں اس تناؤ سے بچوں کو کس طرح فائدہ اٹھا رہا ہوں؟ میں آپ کو بتاؤں گا کہ جانچ کے نظام میں اصالح کی ضرورت نہیں
 ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہمارے اسکول ڈسٹرکٹ میں بہت سے لوگ پہلے ہی سمجھ چکے ہیں اور اس کو حل کرنے کے لئے

 کوشاں ہیں۔ یہاں ایک ٹرسٹی کی حیثیت سے ، مقامی طور پر ، میں یہ کروں گا کہ میں اپنی برادری کو ان تمام چیزوں
 ی امتحانtest کے بارے میں تعلیم دالنے کے لئے سخت کوشش کروں گا جو ہمارے اسکولوں کے اضالع اور ہمارے طلباء ایک اچھ

 سے باالتر ہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ ابتدائی کالج ہائی اسکول کے بارے میں جانکاری اور تعلیم دینا چاہتے ہیں۔ ہمارے پاس
 ایسے طلباء ہیں جو ان سے باہر نکل آئے ہیں ، اوہ میرے پاس ریڈ کارڈ ہے۔ لیکن بہرحال ، میں اپنی برادری کو ان تمام چیزوں
 سے تعلیم دینا چاہتا ہوں جو اس اسکول نے چین میں اچھ .ی کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے اور اس پر روشن روشنی ڈالنا ہے۔ شکریہ

  
 کی طلباء اور کنبہ کے مختلف طبقے کے ساتھ ، آپ یہ کیسے RRISD ، شکریہ محترمہ ویسٹن۔ یہ جماعت جاننا چاہے گی

 یقینی بناسکتے ہیں کہ تمام طلبا کی علمی ، معاشرتی اور جذباتی ضروریات کی نمائندگی اور ان پر غور کیا جائے۔
  

 لہذا ، میں آج ہی فیس بک کے براہ راست واقعے کی عکسبندی کرنے جارہا ہوں کہ آپ کے منتظم یا کونسل پی ٹی اے براہ راست
 زندہ رہا کیونکہ میں نے بہت کچھ سیکھا ، اور ہمارے معاشرے کے لوگوں نے بہت کچھ سیکھا ، کیونکہ انہوں نے
 ہم کیا کر رہے ہیں۔ ایمی what مختلف برادریوں میں پائے جانے والے اختالفات کو دور کیا اور ان چیزوں کو سمجھنے کے ل

 ذہنی صحت سے متعلق خدمات کی the گروسو نے روشنی ڈالی ہے کہ بلیو بونیٹ ٹریلس کے ساتھ تعلقات یا ہمارے طلباء کے ل
 حالیہ مضبوط واپسی ہے۔ یہ اہم ہے جو عزم کا مظاہرہ کرتا ہے۔ معاشرتی اور جذباتی صحت ، آپ یہ جانتے ہو کہ طلباء کی تمام

 آبادی ثابت ہے ، تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے طلبا تعلیمی لحاظ سے بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں ، اور انہیں
 معاشرتی اور جذباتی تعلیم تک رسائی حاصل ہے۔ شکریہ

  
 آپ کا شکریہ ، محترمہ گریفتھ؟

  
 شکریہ. ذہنی صحت یقینی طور پر کسی بچے کے کامیاب ہونے کی قابلیت کا ایک اہم عنصر ہے ، تعلیمی حصول اور عام طور پر ان

 کی زندگی دونوں میں ، خاص طور پر ابھی اس غیر یقینی سیکھنے کے انتظام کے دوران جو ہم چل رہے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ
 ہم نے ماضی میں ذہنی صحت کو اپنے طلباء کی اصل ترجیح نہیں بنائی ہے ، لیکن مجھے معلوم ہے کہ ہمارے موجودہ بورڈ نے

 اس سال کے بجٹ کے لئے ایک 1.2 ملین ڈالر اور ذہنی صحت کی خدمات مختص کی ہیں . میں ایمی اور ہمارے حیرت انگیز طرز
 عمل ہیلتھ گروپ کے ساتھ مل کر کام کرنے کا انتظار کروں گا تاکہ ہمارے طالب علموں کو زیادہ سے زیادہ معاشرتی جذباتی

 صحت کے پروگرام الئیں تاکہ ان کو ان تمام طریقوں سے کامیاب کیا جاسکے جن کی انہیں ہماری ترقی پذیر دنیا میں کامیابی کی
 ضرورت ہے۔ بس وہ سارے منصوبے اور وہ تمام معلومات جو اس کے پاس موجود ہے اور وہ ہمارے پروگراموں اور ہمارے طلباء کو

 اس کو اور بہتر بنانے کے منتظر ہوں just جو پروگرام مہیا کررہی ہے وہ حیرت انگیز ہے۔ پہلے ہی اور میں اپنے طلباء کے ل
 گے۔

  



 ٹھیک ہے ، محترمہ گریفتھ۔ اس سوال کے بعد ہم آپ کے ساتھ شروعات کریں گے۔ ایکوئٹی ٹاسک فورس کی حالیہ مالی
 اعانت کے ساتھ ، آپ جو سمجھتے ہو وہ ترجیح مساوات ، تنوع اور جامعیت کے لحاظ سے ہونی چاہئے۔ آپ کن پروگراموں کی

 حمایت کریں گے؟
  

 شکریہ ، اور میں نے اپنے سوال میں اس کا جواب اس سے پہلے دیا کہ ہم پہلے ہی کتنے متنوع ہیں۔ ایمی اور اس کے طرز
 عمل سے متعلق صحت کے پروگرام کے ذریعہ زیادہ متنوع مقررین اور پروگرام النا ، میرے خیال میں بہت اچھا ہوگا۔ ایسے شعبوں
 میں ماہر افراد کو النا۔ اور انھیں آکر اپنے اساتذہ ، ہمارے پرنسپلز ، ہمارے عملے سے بات کریں کہ وہ ہماری معاشروں میں

 ان کو کس طرح بہتر انداز میں ہمکنار کرسکتے ہیں اور وہ how موجود کسی بھی قسم کی عدم مساوات سے نمٹنے کے ل
 ہمارے طلباء یا ہمارے اہل خانہ میں نظر آتے ہیں۔ میرے خیال میں ہمارے ، اپنے اضالع کے لئے حیرت انگیز چیز ہوگی۔ میں

 واقعی میں صرف اپنے ضلع کو دیکھنا چاہتا ہوں ، آپ جانتے ہو کہ ریاست کے اضالع کے لئے سونے کا ایک بہت بڑا معیار
 ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ لوگ ہمارے اضالع کی وجہ سے خاص طور پر یہاں منتقل ہوتے ہیں اور میں کچھ بھی کرنا چاہتا

 ہوں جو ہم کرسکتے ہیں تاکہ آپ اسے بہتر بناتے رہیں۔
  

 شکریہ ، محترمہ ویسٹن۔ کیا آپ جواب دینا چاہیں گے؟
  

 ہاں ، میں یہاں کونسل پی ٹی اے کو بطور امیدوار مسئلے کی ترجیح بنانے کا سہرا دینا چاہتا ہوں ۔ جو بات آپ کو میرے بارے
 میں معلوم نہیں ہوسکتی ہے ، کیا وہ یہ ہے کہ ایک دہائی قبل ، ہم نے ایک فیملی کی حیثیت سے فیصلہ کیا تھا کہ ہمارے
 بچوں کو جہاں سے ہم رہتے ہیں اس سے کچھ دور ایک راؤنڈ راک آئی ایس ڈی اسکول ٹائٹل ون اسکول میں منتقل کردیا

 جائے گا۔ اور چھ سال تک ہم انہیں ابتدائی اسکول کے لئے برادری کے دوسرے حصے میں لے گئے تاکہ وہ دوہری زبان کے
 پروگراموں میں حصہ لے سکیں۔ میرے بیٹے نے اس سے محبت نہیں کی تھی لیکن میری بیٹی فروغ پا رہی ہے اور وہ دو

 لسانی ہے۔ وہ موسم گرما میں پڑوس کے بچوں کو ہسپانوی زبان سکھانے کے لئے کیمپ لگاتی ہے۔ اور اس طرح جب آپ کے بچے
 ہمارے ہمارے ٹائٹل ون کیمپس میں سے ایک میں بڑے ہوئے تو آپ کو عدم مساوات نظر آئیں۔ میں نے ایکویٹی ٹاسک

 فورس کو بہت ساری کریڈٹ دی ہے۔ انہوں نے پہلے ہی بہت ساری سفارشات پیش کی ہیں ، ہمیں آپ کو پتہ چل گیا ہے ،
 دفتر میں شائع کردہ پوسٹس۔ میں اس شخص کے سوار ہونے کا منتظر ہوں میرے خیال میں اسکول بورڈ کو office اور واقعتا

 سفارشات پیش کرنے کے لئے ہمارے پاس پہلے سے کافی ادارہ جاتی علم موجود ہے ، اور میں یہ سننے کے منتظر ہوں۔
  

 آپ کا عملی منصوبہ your شکریہ محترمہ ویسٹن۔ ہمارے ساتویں سوال کے لئے۔ ہمارے انتہائی کمزور طلبا کی حمایت کے ل
 کیا ہے جو فارغ التحصیل ہونے سے پہلے ہی چھوڑ سکتے ہیں؟

  
 اس کی نگرانی کرتا ہے ، اور II عمدہ سوال۔ لہذا ہر ہفتے اسکول ڈسٹرکٹ کی پوسٹس اور ویب سائٹ پر اندراج کی رپورٹ اور

 میں آپ کو بتاؤں گا کہ مئی سے ہمارے پاس 2 ہزار طلباء زیر تعلیم تھے۔ جو ایک سرخ پرچم ہے اور اس کے بارے میں لیکن اس
 سے باہر نہیں ہے جو ہم دوسرے اسکولوں کے اضالع میں دیکھتے ہیں۔ ان چیزوں میں سے ایک جنہوں نے واقعی میری

 میں ISD توجہ مبذول کرلی وہ ایک لمحے میں تیز کمی تھی جو کامیابی ہائی اسکول میں تھی۔ کامیابی ہائی اسکول راؤنڈ راک
 ایک جگہ ہے جہاں بہت سارے طلباء کو ہائی اسکول ڈپلوما حاصل کرنے کے لئے آخری اسٹاپ ہے۔ اور یہ میرے لئے ہے اور میں

 ایک بار منتخب ہونے کے بعد یہ سیکھنے کے خواہشمند ہوں کہ ان طلبا کو ڈھونڈنے اور ان سے خطاب کرنے میں ہماری
 کیا حکمت عملی ہے اس بات کا یقین کرنے کے لئے کہ کوئی بھی پیچھے رہ گیا ہے یا دراڑوں سے نہیں پڑتا ہے۔ مجھے یقین ہے

 جو بھی whatever کہ ہمارے تمام طلبا کی ایک مقدس ذمہ داری ہے کہ وہ 12 کے سارے نظام کے ذریعہ ان کو دیکھنے کے ل
 شرح ان کے لئے کام کرتی ہے ، اور مجھے اس کی ترجیح کی ضرورت ہے اور میں اس سے نمٹنے کے منتظر ہوں۔

  
 شکریہ محترمہ گریفتھ ، کیا آپ کو اس بارے میں کوئی خیال ہے؟

  
 میں پہلے سے ہی بہت سارے وسائل موجود ہیں جو ان طلباء کے ساتھ کام کرنے میں ISD جی ہاں. ہمارے پاس راؤنڈ راک

 مدد کرتے ہیں جو شگاف سے پڑ رہے ہیں۔ میرا اندازہ ہے کہ آپ کو یہ کہنا چاہئے کہ میں جانتا ہوں کہ ہمارے کنبے
 اور منتقلی پروگرام بہت کچھ کرتے ہیں اور ہمارے طلبا ایسے ماہروں کی حمایت کرتے ہیں جنھیں مختلف کاموں کے ذریعہ

 کمیونٹی پروگراموں کے ساتھ خاص طور پر طلباء کے ساتھ کام کرنے کے لئے کیمپس مقرر کیے جاتے ہیں۔ وہ طلبا کے
 لئے ہر طرح کی مدد فراہم کرتے ہیں۔ یہ ایک دو ایسی خدمات ہیں جو ہم فراہم کرتے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ ہمارے ضلع

 بہت سارے اوزار موجود ہیں جن کا اثر طلبہ پر پڑتا ہے۔ so میں روزانہ کی بنیاد پر ہمارے اساتذہ اور عملہ کے استعمال کے ل



 میری تجویز ہے کہ ہم آپ کے پاس موجود وسائل کو استعمال کریں جو آپ جانتے ہو ، معلوم کریں کہ اس طالب علم کی زندگی
 میں کیا ہو رہا ہے یہ جاننے کے لئے کہ وہ کیوں چھوڑ رہے ہیں اور ہم ان کی زیادہ کامیابی اور کچھ بھی کامیاب ہونے

 میں مدد کے لئے کیا کرسکتے ہیں۔ کہ وہ کرتے ہیں۔ ہمارے پاس ابھی تک بہت سارے آؤٹ ریچ پروگرام موجود ہیں جب
 ان کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ ان کو استعمال کرسکتے ہیں۔

  
 فیصلے میں طالب علموں کی شمولیت کے بارے میں ایک سوال ہے۔ محترمہ گریفتھ ، جب ISD شکریہ اگال ہمارے پاس راؤنڈ راک

 ضلع کے بارے میں موثر فیصلے کرتے ہیں تو اساتذہ اور طلبہ سے ان پٹ لینے کے بارے میں ان کے کیا خیاالت ہیں؟
  

 ہیں بی ایڈ پر اور NE بالکل ٹھیک. اوہ گوش ، اساتذہ حیرت انگیز ہیں۔ اساتذہ اور طالب علموں کو شاید نمبر ایک شخص ہم
 اسکولوں میں جانا ہے کہ چیزوں کے بارے میں فیصلے کرنے جب بھی پوچھ ای. کبھی بھی جب میں سمجھتا ہوں کہ
 ضلع کچھ کر رہا ہے جو ایک بہت بڑا فیصلہ ہے یا اس جیسی کوئی چیز۔ ہمیں اپنے اساتذہ سے بات کرنے ، اپنے پرنسپلوں سے

 بات کرنے ، اپنے طلباء سے بات کرنے ، سروے کرنے ، معلوم کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں ، انہیں کیا ضرورت
 ہے ، کیا ہے کہ وہ انہیں مزید کامیاب اور کچھ بھی بناسکیں۔ جو ہم کرتے ہیں۔ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں آپ جانتے
 ہیں کہ اساتذہ ہی وہ ہیں جو ہمارے طلبا کو روزانہ کی بنیاد پر دیکھتے ہیں۔ انہیں معلوم ہوگا کہ ان کے لئے کیا بہتر

 ہے۔ آپ جانتے ہو ، اصول اساتذہ کے ساتھ بات کرتے ہیں ، اساتذہ طلباء سے گفتگو کرتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم سب
 حیرت انگیز حیرت انگیز پروگراموں اور حیرت and کے ساتھ مل کر کام کریں تو ہم اپنے اسکول ضلع کو مزید بہتر بنانے کے ل

 انگیز طریقوں کے ساتھ آسکتے ہیں۔
  

 شکریہ محترمہ ویسٹن ، کیا آپ اس سوال کا جواب دینا چاہیں گے؟
  

 لہذا یہی وجہ ہے کہ مجھے امید ہے کہ آپ برادری کے ذریعہ منتخب ہوئے ہیں۔ کیونکہ ان پر ہماری نمائندگی کرنے اور اس
 بات کو یقینی بنانے کا الزام عائد کیا جاتا ہے کہ طلباء ، اساتذہ ، والدین ،   کی آوازیں سنی جائیں۔ اور یہ ہمارے اسکول ضلع کے لئے

 مواقع کا ایک عالقہ ہے۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں نے ٹیکساس ایسوسی ایشن آف اسکول بورڈ آن الئن ٹریننگ پروگرام کرنے
 کی آزادی لی ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ اسکول بورڈ کے ممبر بننے کے لئے کس طرح تیاری کر رہے ہیں اور وہ پانچ مختلف شعبوں
 کی فہرست دیتے ہیں جن کے بارے میں وہ اسکول بورڈ کے ممبر کی ذمہ داری کے بارے میں کہتے ہیں۔ میں نے انہیں

 لکھ دیا۔ وہ حکمرانی ، اعلی توقعات ، کامیابیوں کی شرائط ، ضلعی احتساب ہیں ، لیکن ایک جو یہاں الگو ہوتا ہے اور جس نے
 واقعی مجھ سے گونج اٹھا وہ یہ ہے کہ برادریوں پر کمیونٹی کی شمولیت کا الزام عائد کیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح میں انتظامیہ
 سے حوصلہ افزائی اور مواصلت کرنے کا منتظر ہوں اور میری طلب خواہش کی کہ طلباء کی مزید آوازیں سنی گئیں اور الئی

 گئیں کیونکہ ایسا کرنے کے بہت سارے مواقع موجود تھے اور یہ ہمارا کام ہے۔
  

 شکریہ محترمہ ویسٹن ، کیا آپ کو یقین ہے کہ اگر آپ اسکول بورڈ کے ممبر کے طور پر منتخب ہوئے ہیں تو آپ ضلع کا نظم و
 نسق اور نگرانی میں آپ کا کیا کردار ادا کریں گے؟

  
 کیا آپ اسے دوہرا سکتے ہیں؟

  
 ہاں ، اگر آپ کو اسکول بورڈ کے ممبر کے طور پر منتخب کیا جاتا ہے تو ، آپ کو کیا یقین ہے کہ ضلع کی حکمرانی اور نگرانی میں

 آپ کا کردار ہوگا؟
  

 شکریہ ہاں ، لہذا ایک ٹرسٹی کا کردار واضح طور پر برادری کی نمائندگی کرنا اور سپرنٹنڈنٹ کی خدمات حاصل کرنا اور
 اس کی جانچ کرنا ، سپرنٹنڈنٹ کے اہداف کا تعین کرنا ہے۔ یہاں ساالنہ بجٹ پاس کرنے کی بھی ضرورت ہے اور پھر ٹیکس

 کی شرح کے مطالعہ کی بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ تو یہ سب حکمرانی کی ذمہ داریاں ہیں۔ اس کے عالوہ جب میں نے
 صرف اس بات کے بارے میں بات کی تھی کہ اسکول بورڈز کی ٹیکساس ایسوسی ایشن نے ٹرسٹیوں کو کیا تعلیم دی ہے یہ
 بھی یقینی بنانا ہے کہ اس کمیونٹی کی آواز کو ہمیشہ سنا جاتا ہے اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بطور امانت دار میرے لئے ایک

 بار پھر ، یہ ساری مالقاتیں جو میں نے بھیجی ہیں میں آپ کو جانتا ہوں کہ آپ ضلعی سطح پر ذاتی طور پر بیٹھ جاتے
 ہیں چاہے وہ پالیسی یا سہولیات پر ہو یا اسکول بورڈ کی باقاعدہ میٹنگ ہو۔ میں دیکھتا ہوں کہ کمیونٹی وائسز کو آگے

 کہاں بہتر ہوگا۔ شکریہ elev بڑھانا واقعتا
  



 شکریہ آپ کیسے جواب دیں گے ، محترمہ گریفتھ؟
  

 ہاں ، بورڈ آف ٹرسٹی کا کردار یقینی طور پر یہ ہے کہ وہ ہمارے ضلع کی منزل مقصود اور اہداف کو طے کرنے میں ڈیسک
 کی مدد کرے۔ اگر اہداف پورے نہیں کیے جارہے ہیں تو پھر ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہماری انتظامیہ کے ساتھ مل کر کام

 کریں تاکہ معلوم کریں کہ کیوں۔ کمیونٹی کے ممبروں کو سننا ، ای میلز کو پڑھنا ، اساتذہ سے ، پرنسپلز کی طرف سے
 برادری کی رائے حاصل کرنا اور ان کے ساتھ اجتماعی طور پر کام کرنا مزید خیاالت کو میز پر النے کا ایک عمدہ طریقہ ہے۔ یہ

 جاننے کے لئے کہ اگر ہمارے اہداف پورے نہیں ہو رہے ہیں تو پھر انہیں پورا کیوں نہیں کیا جارہا ہے؟ میرا مطلب
 برادری کو یقینی طور پر ہے ، آپ جانتے ہو کہ انہوں نے اپنے امیدواروں کو کسی وجہ سے منتخب کیا ہے۔ باآلخر یہ ٹرسٹی کا

 کردار نہیں ہے کہ وہ ضلع کا کام کریں لیکن اہداف کو طے کرنے اور جو کام وہ کررہے ہیں اس پر حکومت کرنے میں مدد
 کریں۔ میں اپنی کمیونٹی اور اپنے اساتذہ اور ہمارے پرنسپلوں سے مل کر کام کرنے کے لئے کوشش کروں گا تاکہ ہم سب سے

 بہتر اہداف کا پتہ لگانے کے لئے مل کر کام کریں جس کے بعد ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے ، ہمارے سپرنٹنڈنٹ اور
 ہماری انتظامیہ کو ان مقاصد کی ضرورت ہے۔

  
 شکریہ ہمارے آخری سوال محترمہ گریفتھ کے لئے ، راؤنڈ راک میں 50،000 سے زیادہ طلبا کی خدمت ہے۔ آئی ایس ڈی

 ٹیکساس کا 20 واں سب سے بڑا اسکول ضلع ہے۔ بطور ٹرسٹی ، آپ یہ کیسے یقینی بنائیں گے کہ ضلع ماحولیاتی استحکام کے
 شعبے میں اپنی ذمہ داریوں اور ذمہ داریوں کو پورا کررہا ہے؟

  
 شکریہ یہ شاید کچھ ایسی چیز ہے جس کے لئے ہمیں ضلع کی حیثیت سے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ میں جانتا ہوں کہ ہم

 بہت کچھ نہیں کرتے ہیں۔ ہمارے پاس ری سائیکلنگ پروگرام اور اس طرح کی چیزیں ہیں۔ یہ یقینی طور پر مجھے کچھ ایسا
 ہی لگتا ہے جیسے ضلع کو تھوڑا سا دیکھنے کی ضرورت ہے یہاں بہت سارے مختلف طریقے ہیں جو آپ یہ کرسکتے ہیں

 کہ آپ ہمارے ماحول کی مدد کرسکیں اور بچوں کو اس طرح کے مختلف پروگرام رکھنے سے محبت ہو۔ لہذا ، آپ جانتے ہو
 کہ کچھ مختلف پروگرام النا چاہے وہ شمسی ہے ، چاہے وہ ری سائیکلنگ ہو اور کالس رومز میں لنچ روم کی ری سائیکلنگ میں ،

 وہاں طلباء کے لئے ماحولیاتی تحفظ کے بہت سے مختلف پروگرام موجود ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ ہم آسانی سے کسی نہ کسی
 طرح کی کمیٹی تشکیل دے سکتے ہیں تاکہ ان پروگراموں کو تالش کرنے اور ان کو ہمارے اسکولوں میں نافذ کرنے میں مدد
 مل سکے اور اس سے بہت فرق پڑے گا۔ مجھے نہ صرف ہمارے بجٹ کی طرح محسوس ہوسکتا ہے بلکہ ہوسکتا ہے کہ ہمارے
 طلباء کیا سیکھ رہے ہوں اور انھیں آگے بڑھیں اور ماحول دوست ہوں ، آپ خود ان کی اپنی زندگی میں جانتے ہو جب وہ

 ے رواج کو جاری رکھنا چاہتے ہیں۔practices بڑے ہوجاتے ہیں اور خود بالغ ہوجاتے ہیں اور ان کے اہل خانہ کو اچھ
 ہمارے اسکولوں میں سیکھا ہے۔

  
 شکریہ محترمہ ویسٹن ، کیا آپ آخری سوال کا جواب دینا چاہیں گے؟

  
 ہاں ، اور مجھے واقعی خوشی ہے کہ یہ سوال پوچھا گیا کیوں کہ میں بورڈ میٹنگ کے بعد بورڈ میٹنگ میں رہا ہوں

 ہمارے اسکول ڈسٹرکٹ میں والدین کا ایک گروپ مل گیا ہے جس نے منظم کیا ہے۔ میں بالکل وہی actually جہاں ہمیں واقعتا
 بھول جاتا ہوں جسے وہ خود کہتے ہیں کہ یہ ماحولیاتی استحکام کے بارے میں کچھ ہے ، آپ جانتے ہیں اور عوامی

 تبصرے کے دوران وہ باقاعدگی سے مائکروفون کے پاس آتے ہیں اور وہ مخصوص حل پیش کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہو کہ ،
 دوپہر کے کھانے میں فوم کی ٹرے ہر روز ردی کی ٹوکری میں جاتے ہیں جو ذہن میں آتا ہے لیکن انہوں نے دوسری

 مخصوص سفارشات بھی پیش کیں۔ تو یہ ایک ایسی صورتحال ہے جہاں میں نہیں سوچتا کہ واقعی ہمارے سامنے بہت ساری
 کام ہے یا اضافی کمیٹیاں جنہیں تشکیل دینے کی ضرورت ہے۔ میرے خیال میں ہمارے پاس پہلے سے بڑے لوگ اور والدین اس کی

 ترقی کرنے کے لئے ہم کیا کر سکتے ہیں کی وکالت اور بات چیت کر رہے ہیں۔ اور میں صرف یہ کہہ کر ختم کروں گا کہ
 ہمارے اہل خانہ باغبانی اور کھاد سازی اور ری سائیکلنگ کے ساتھ بہت سارے کام کرنے میں واقعی لطف اندوز ہوتے ہیں ،

 لیکن جب میں نے ایک انجینئرنگ فرم میں بزنس لیڈر کی حیثیت سے نجی شعبے میں کام کیا تو ہم واقعی خود کو ایل ای ڈی کی
 سند پر فراہم کرتے تھے۔ ہمارے انجینئروں کی عمارتوں کو بنانے کے لئے جو ہم ماحولیاتی دوستانہ ڈیزائن کر رہے تھے۔ شکریہ

  
 امیدواروں کا شکریہ کہ ہماری پوری جماعت سے آنے والے ان سخت سواالت کے جوابات ہیں۔ اب آپ کے اختتامی بیانات کے

 لئے ہمارے پاس ڈیڑھ منٹ ہوگا۔ ہم اسی پیال کارڈ کو 30 سیکنڈ میں باقی رہ کر چل رہے ہیں۔ اور آپ کو رکنے کے لئے کہنے
 کے لئے سرخ کارڈ۔ ہم محترمہ ویسٹن کے ساتھ شروعات کرنے جارہے ہیں۔ محترمہ ویسٹن۔ آپ کو اختتامی بیان ملتا ہے۔

  



 ٹھیک ہے. شکریہ لہذا کونسل پی ٹی اے ، ناظم ، اور ایک زبردست فورم کے لئے میرے مخالف کا شکریہ۔ آج میری سالگرہ ہے. تو
 یہ میرے لئے ایک بہت اچھا آغاز اور دن کا اختتام رہا ہے۔ میرے خیال میں ہمارے پاس بہت سارے بڑے امیدوار موجود ہیں

 جنہوں نے خدمت کے لئے آگے بڑھا ہے۔ میرا مطلب ہے اس کے بارے میں سوچنا۔ ہمارے پاس پانچ معلم ہیں یا شاید یہ چھ دو پی
 ایچ ڈی کے بہت سے فعال رضاکار ، ایسے افراد جنہوں نے وردی میں ہمارے ملک میں خدمات انجام دیں اور بہت سے والدین

 ایک بہت بڑا گروپ ہے۔ میں ایک ثابت نوکر رہنما ہوں اور ہماری برادری کی اعلی توقعات کے group ،   امیدواروں کا واقعتا
 مطابق رہنے کے لئے تیار ہے۔ اور میں پی ٹی اے میں پی سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اپنے ہی خاندانی تجربے سے بات کرتے

 ہوئے ، میں جانتا ہوں کہ والدین کی کامیابی صرف سفر نہیں ہے۔ اور مجھے سب کچھ ٹھیک نہیں ہوگا؟ لیکن میں آپ کی
 مایوسیوں اور خوف کو سنوں گا اور میں اپنے طلباء کی وکالت کروں گا۔ ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے اور اس وبائی قوت
 آن الئن سیکھنے کے پلیٹ فارم کو جاری that's سے ابھر کر سامنے آنے کو ایک ترجیح بننا ہے۔ کچھ طلباء اور اساتذہ کے ل
 مساویانہ ، Equ رکھنا بہتر ہے کیونکہ یہ ان کے لئے محفوظ ترین ہے اور یہ کام کر رہا ہے۔ ہمارے بہت سارے طلبا کے ل
 تعلیم صرف عالمی معیار کی سہولیات اور ذاتی نوعیت کے اساتذہ ہی سے حاصل ہوسکتی ہے جس میں ہماری برادری نے طویل
 عرصے سے سرمایہ کاری کی ہے۔ اس بات کو یقینی بنانا کہ ہمارے طلباء اور اساتذہ مہینوں سے بند اپنے کیمپسز سے معاشرتی ،

 جذباتی اور اکیڈمک طور پر صحت یاب ہوں۔ اس کے لئے زبردست قیادت کی ضرورت ہوگی اور میں اس چیلنج کے لئے تیار ہوں۔
 ایک عظیم فورم کے لئے ایک بار پھر شکریہ. میں نے آپ کی جگہ 7 کے لئے ووٹ مانگا ہے۔

  
 شکریہ محترمہ ویسٹن۔ محترمہ گریفتھ ، کیا آپ بند کرنا چاہیں گے؟

  
 شکریہ جی ہاں. ان فورمز کے انعقاد اور کونسل کے تمام امیدواروں کے لئے شکریہ جنہوں نے ہمارے حیرت انگیز ضلع کی

 خدمت کے لئے آگے بڑھے ہیں۔ اور وہ معاشرے میں اس طرح کے زبردست سواالت پوچھتے ہیں۔ میں واقعی میں یہ کہنا
 چاہتا ہوں کہ ہم ایسی حیرت انگیز کمیونٹی میں رہتے ہیں اور ہمارے اسکول واقعی یہ کتنے خوفناک ہیں اس کا ثبوت

 نام کی وجہ سے یہاں ہر طرف سے لوگ منتقل ہوتے ہیں۔ کیونکہ ہم حیرت انگیز ہونے کے ISD ہیں۔ وہاں راؤنڈ راک
 ناطے جانا جاتا ہے۔ 14 سال سے زیادہ عرصہ ہمارے اسکولوں میں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ مجھے صرف اتنا کہنا ہے کہ ہم

 واقعی ایک منزل مقصود ضلع ہیں اور میں اپنے اسکولوں سے بالکل پسند کرتا ہوں۔ ہم نے ہمیشہ اپنے اسکولوں سے متعلق ہر
 چیز کو پسند کیا ہے اور میں صرف کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے اپنے طلبا کی پیش کش پر بہت فخر ہے۔ اور میں اپنے طلباء کو ہی

 نہیں ، تمام طلبا کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہوں اور میں اپنے مقامی کاروباروں کے مابین زبردست شراکت داری دیکھنا چاہتا ہوں
 جہاں ہمارے سی ٹی ای پروگرام جیسی چیزیں فروغ پاسکتی ہیں۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ والدین اپنے پی

 ٹی اے اور ان کے بوسٹر کلبوں میں شامل ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم ہر ایک سال بہتر اور بہتر ہوتے رہیں۔ میرا عہد
 ہے کہ بورڈ اور انتظامیہ اور ہمارے قائدین کے ساتھ مل کر کام کریں گے تاکہ وہ اہداف پیدا کریں جو اس کو یقینی بنائیں۔

 میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ ہم ایک حیرت انگیز کمیونٹی بنتے چلے جارہے ہیں جس میں لوگ جانا چاہتے ہیں اور اس سے
 ہر جگہ سے لوگ آتے ہیں کیونکہ ہم صرف ایک ہی مقام ہیں ، نمبر ایک جگہ ، اسکول کا پہال نمبر ہے۔ میں اپنے بچوں کو
 اپنے اساتذہ کے ساتھ اسکول میں واپس آنا دیکھنا چاہتا ہوں جہاں وہ بننا چاہتے ہیں جہاں اساتذہ ان سے پیار کرتے ہیں۔

 تو براہ کرم میرے لئے جین گریفتھ ، پلیس سیون کو ووٹ دیں۔ شکریہ
  

 اس ووٹر ایونٹ میں شرکت کے لئے ہماری خواہش مند امیدواروں محترمہ گریفتھ اور محترمہ ویسٹن کا شکریہ۔ پی ٹی اے
 کے برادری ، اسکولوں ، والدین ،   اساتذہ ، منتظمین ، اور طلبا کی خدمت کے لئے آپ کی رضامندی کو سراہا ہے۔ ISD نے راؤنڈ راک

 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
 ہے  ۔ اور دوسرے RRISDPTA.ORG کی راؤنڈ راک کونسل پر پوسٹ کیا جائے گا ۔ یہ rrisdpta.org پی ٹی اے کی ویب سائٹ
 مقامات کے فورمز کے ساتھ ہی سوشل میڈیا پر جوں جوں ہوتا ہے۔ امیدواروں کی بایو انفارمیشن بھی پوسٹ کی جائے گی اور
 فورمز کے بعد امیدواروں کو موقع ملے گا کہ وہ دیگر سواالت کے جوابات کا جواب تحریری شکل میں دوسرے مقامات کے فورمس

 کو دیں۔ براہ کرم شام سات بجے پلیس سکس فورم کے لئے بنے رہیں۔ شکریہ اور شب بخیر۔
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