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 پی آر اے کی راؤنڈ راک آئی ایس ڈی کونسل کی میزبانی میں 6 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 پی ٹی اے اسکول بورڈ کے ٹرسٹی امیدوار فورم کی راؤنڈ راک آئی ایس ڈی کونسل میں آپ کا استقبال ہے۔ میں پی
 ٹی اے کی راؤنڈ راک آئی ایس ڈی کونسل کی صدر ہوں۔ . پی ٹی اے کی راؤنڈ راک آئی ایس ڈی کونسل پی ٹی اے کے انفرادی

 قائدین کی مبینہ توثیق سے آگاہ ہے۔ کونسل پی ٹی اے اس طرح کی تائید یا حقیقی کی حمایت نہیں کرتی ہے۔ اور جن لوگوں نے
 انتخابات کے لئے پی ٹی اے پروٹوکول پر عمل نہیں کیا ہے ان کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ فوری طور پر کام بند کریں اور باز

 آجائیں۔ میں دہراتا ہوں ، پی ٹی اے امیدواروں کی توثیق نہیں کرتا ہے۔ میں اپنے خاص مہمانوں کا استقبال کرنا چاہتا ہوں۔
 ٹیکساس پی ٹی اے سے ٹیکساس پی ٹی اے کے صدر سوزی کینن اور ٹیکساس پی ٹی اے فیلڈ سروس کے نمائندے چونی

 حاجیباشی۔ 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 اے قوم میں بچوں کی

 وکالت کا سب سے قدیم اور سب سے بڑا ادارہ ہے۔ اہل خانہ اور برادریوں کو اپنے بچوں کی وکالت کرنے کے لئے مشغول اور
 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 ، اپنے رضاکاروں اور ایک دوسرے کا احترام کرے۔ اگر ہم نے خلل

 ڈالنے والے رویے کو دیکھا تو انتباہ دیا جائے گا اور اگر یہ جاری رہا تو اس سلوک کو دور کیا جائے گا۔ 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 چیئر ہیدر الرنس 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 ووٹر کی شمولیت اور تاریخ کے موضوع پر ترجمان اور پینل کی رکن 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 چھ جگہ کے تمام

 امیدواروں ، رسل ونسٹن کولنس ، ٹفنی نیکول ہیریسن ، ڈیوڈ جی شمٹ اور کرسٹینا گندارا سے تعارف کرانا چاہتا ہوں ۔
 امیدواروں کو ہر ایک کو دو منٹ کے لئے امیدوار کا بیان دیا جائے گا اور 90 دوسرے اختتامی بیان میں۔ 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۔ 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 سے محروم ہوجاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ آپ جلدی سے اس فورم میں دوبارہ
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 داخل ہوں۔ ویبنار میں داخل ہونے کے بعد آپ کو ان سوالوں کے جوابات دینے کی اجازت 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۔ آئیے ، رسل ونسٹن کولنس ، مسٹر

 کولنز کے دو منٹ کے بیان سے شروع کریں؟
 براہ کرم ، مسٹر کولنز اگر آپ خود کو خاموش کرسکتے ہیں۔

  
 میں کم از کم ایک انتہائی تجربہ کار سیاستدان کی حیثیت سے اپنے آپ کو پہلے ہی ظاہر کررہا ہوں ، لیکن آپ کا شکریہ۔

 گروپ سے بات کرنے اور اس دوڑ میں شامل کچھ امور کو حل کرنے کے اس موقع کے لئے پی ٹی اے کا بہت بہت شکریہ۔ آپ
 واقعی صحیح ہیں جب آپ بیلٹ بیلٹ کا حوالہ دیتے ہیں کیونکہ مجھے یقین ہے کہ یہ خاص ریس آخری بیلٹ کے آخری

 صفحے پر آخری چیز ہوسکتی ہے۔ لہذا لوگوں کے لئے توجہ مرکوز رکھنا اور وقت سے آگاہ ہونا اور اس پر قائم رہنا ضروری ہے۔
 ہ میں ووٹرز کو بتا رہا ہوں۔ آخر میں اس میں پڑے رہیں۔ ہمارے پاس چیزوں کے حوالے سے بات کرنےis وہاں رہو ، بچ
 کے لئے کچھ اہم چیزیں ہیں جو ہم اپنا وقت اور دباؤ مختص کرنے کے طریقے خرچ کرنے کے لحاظ سے کر رہے ہیں اور یہ
 گہری اہم بات ہے۔ میں خود کو اس معاملے میں متحرک حقیقی قدامت پسند ، روایت پسند آواز کے طور پر پیش کر رہا ہوں۔ میرا یہ

 ارادہ ہے کہ وہ فشلی طور پر انتہائی قدامت پسند ہوں ، مارکسسٹ اور جوہری مخالف خاندانی معاملے کے ساتھ ، تمام جانفشانی
 گروہوں جیسے کالے رنگ کی زندگی کو اہمیت دینے والی تنظیم سے انکار کردوں اور اپنے طلباء پر اس بات پر زور دیں کہ ہم

 ایک آزاد ملک ہیں۔ کہ وہ صرف ان کے تخیل کی حد تک محدود ہیں ، ان کی تعلیم کی مقدار اور درحقیقت اس مقدار میں کہ وہ
 ان مقاصد کی تالش میں کام کرنے کو تیار ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی میں اپنا وقت واپس کروں گا۔

  
 اب ہم ٹفنی نکول ہیریسن سے سنیں گے۔ محترمہ ہیریسن آپ کے پاس دو منٹ ہیں۔

  
 کمال ہے۔ شکریہ سب کو سالم۔ میرا نام ٹفنی نکول ہیریسن ہے۔ میں تقریبا ایک دہائی سے راؤنڈ راک میں معلم رہا ہوں۔ میں

 کیریئر اور تکنیکی تعلیم ، مارکیٹنگ کو مخصوص ہونے کی تعلیم دیتا ہوں۔ اس لئے مجھے نوجوانوں کا جنون ہے۔ میں تعلیم کے
 بارے میں پرجوش ہوں اور میں اسکول بورڈ میں حصہ لے رہا ہوں کیونکہ مجھے عوامی تعلیم کا خیال ہے اور میں اپنی مقامی
 اسکولوں کی پیداوار ہوں اور راؤنڈ راک ہائی اسکول میں سال کا ایک ISD برادری کی پرواہ کرتا ہوں۔ میں دراصل راؤنڈ راک
 قابل فخر دو وقت کا استاد ہوں۔ میں ضلع بھر کے اسکولوں اور ضلع بھر کے طلباء کے لئے ایکویٹی کی ضمانت دینے کے
 ایک بہت بڑا اسکول ضلع ہے اور مجھے یقین ہے کہ ہر ایک طالب علم مضبوط سیکھنے ISD قابل ہونا چاہتا ہوں۔ راؤنڈ راک
 کے تجربے کا مستحق ہے جو انہیں زندگی میں کامیاب ہونے کے لئے تیار کرتا ہے۔ مجھے تشویش الحق رہی ہے کہ ہم تمام طلبا
 کی اچھی طرح سے خدمت نہیں کررہے ہیں ، اور اچھی خبر یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ ہمارے پاس ایسا کرنے کی صالحیت

 ہے۔ تو میں تین بڑے مسائل اور پلیٹ فارم پر چل رہا ہوں۔ میں تعلیمی ایکوئٹی پر چل رہا ہوں۔ اور اس طرح بہت ساری بار ہم
 ان اعلی سطحی پریزنٹیشنوں کو دیکھتے ہیں اور میں کچھ متنازعہ اعداد و شمار کو دیکھنا شروع کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہم

 جان سکیں کہ ہم اپنی پسماندہ آبادی کے طالب علموں کی خدمت کر رہے ہیں جن میں کالے اور بھوری طلباء ، انگریزی
 سیکھنے والے ، خصوصی تعلیم طلبہ شامل ہیں۔ ، طلباء جو ڈیسکلیسیا خدمات حاصل کرتے ہیں اور بہت کچھ۔ مجھے یقین ہے
 میں اس سے نمٹنے کے لئے مالی اور عملے کے وسائل ہیں۔ نوٹ کے طور پر یہ ایک غیر ISD کہ ہمارے پاس راؤنڈ راک

 منطقی دوڑ ہے ، اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بچے سرخ یا نیلے نہیں ہیں لہذا ہمیں ہر ایک بچے کی اچھی طرح خدمت
 کرنے کی ضرورت ہے۔ میں برادری کی شمولیت کے پلیٹ فارم پر بھی چال رہا ہوں۔ میں نے پچھلے ساڑھے تین سالوں سے لگ

 بھگ ہر بورڈ میٹنگ میں شرکت کی ہے۔ اور وہاں میں نے جو کچھ نوٹ کیا وہ یہ ہے کہ وہ ایک ہی قسم کے معامالت
 ہیں جو عوامی تبصرے میں ہر بار سامنے آتے ہیں ، اور مجھے یقین ہے کہ ہم اپنی برادری کو ذمہ دار اور شفاف اور جوابدہ بننا
 میں ہر کنبہ ISD چاہتے ہیں اور اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ ہر طالب علم جس کی انہیں ضرورت ہے اور راؤنڈ راک
 کی اچھی طرح سے حمایت کی جاتی ہے۔ آج رات یہاں آکر مجھے خوشی ہے۔ میرے پاس بایلر یونیورسٹی سے ایم بی اے ہے اور بایلر
 .یونیورسٹی سے انڈرگریجویٹ ڈگری ہے ، اور مجھے خوشی ہے کہ پلیس چھ میں حصہ لے رہا ہوں۔ بہت بہت شکریہ

  
 آپ کا شکریہ محترمہ ہیریسن۔ آگے بولنے کے لئے امیدوار ڈیوڈ جی اسمتھ ہیں۔ مسٹر شمٹ ، کیا آپ اپنا افتتاحی بیان دینا

 چاہیں گے؟
  

 ہاں آپ کا شکریہ. شام بخیر. میرا نام ڈیوڈ جی شمٹ ہے اور میں خصوصی انتخاب میں ٹیسٹی اسٹیفن میتھ کی غیر متوقع
 مدت پوری کرنے کے لئے پلیس 6 کے لئے انتخاب لڑ رہا ہوں۔ میں برادری کے لئے ان کی خدمات کے لئے ٹرسٹی میتھ کا

 شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور ان کے نئے عہدے پر نیک تمنا چاہتا ہوں۔ میں ضلع کے تمام طلبہ کی خدمت کے لئے بھاگ رہا
 تیار کیا ہے۔ prepared ہوں اور میں اس لفظ پر زور دینا چاہتا ہوں۔ میرے پاس ایک پس منظر ہے جس نے مجھے اس عہدے کے ل



 میں 20 سال سے زیادہ عرصہ تک ریاستہائے متحدہ امریکہ کی فوج کا ممبر رہا۔ ایئرفورس کی سالمیت میں پہلے ، خود سے
 پہلے کی خدمت ، اور عمدہ اور جو کچھ ہم کرتے ہیں ، موٹل تھا۔ میں ان اقدار کو بورڈ میں التا ہوں۔ میں ایک نان

 کمیشنڈ آفیسر تھا اور میں ان ذمہ داریوں کو سمجھتا ہوں جو قیادت کے ساتھ آتی ہیں۔ میں 30 سال سے زیادہ کالس روم
 ٹیچر تھا۔ میں نے ہمیشہ متنوع ماحول میں تعلیم دی اور قابل ذکر متنوع ماحول میں مجھے معاف کیا۔ میں نے متعدد اسکول

 اضالع میں پڑھایا اور میں نے ہمیشہ اپنے طلبا کو اولین ترجیح دی۔ میں ان کا وکیل تھا۔ استاد کی حیثیت سے میری ایک کامیابی
 یہ تھی کہ وہ محکمہ برقیات سے ایک مقامی ہائی اسکول میں ایک پروگرام النا ، ہائی اسکول کے طالب علموں کو کالج کی

 کالج لے آئے۔ to سطح کی کالس پڑھانا انوکھے چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ہم طلبا کو کالج نہیں الئے تھے۔ ہم طلبہ کے ل
 میں نے بطور منیجر اسکول اسکول میں بھی وقت گزارا۔ میں اس ٹیم کا حصہ تھا جو ضلعی سطح پر اسکولوں کے یومیہ
 آپریشن کے لئے ذمہ دار تھا۔ میں ڈسٹرکٹ اسکولوں میں دو لڑکیوں کے ساتھ ایک والد ہوں۔ میں کیکٹس رینچ میں

 میں بورڈ کے اپنے in my in in بطور واچ ڈاگ رضاکار ہوں۔ میں والش والد کے طور پر رضاکارانہ ہوں۔ میں نے اپریل کے
 پہلے اجالس میں شرکت کی تھی اور اس کے بعد میں نے بہت سے کمی محسوس نہیں کی۔ مجھے 2018 کی شہری بانڈ
 کمیٹی میں قائدانہ خدمات انجام دینے کے لئے منتخب کیا گیا تھا۔ میرا کردار ابتدائی نمو پر سب کمیٹی کے سربراہ تھا۔ میں

 نے اسٹریٹجک پالن ریفریش میں بھی حصہ لیا۔ میں ایک ٹرسٹی کے لئے درکار وقت کا عزم سمجھتا ہوں۔ شکریہ
  

 شکریہ ، مسٹر شمٹ۔ اور آخر کار ہمارے پاس کرسٹینا گندارا ہے۔ محترمہ گندارا فرش آپ کی ہے۔ آپ کے پاس دو منٹ ہیں۔
  

 آپ جانتے ہو ، میں پی ٹی اے کی کونسل کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں مدعو کیا۔ اور میں اس حقیقت
 کو بہتر بنانے کے لئے اپنے امیدواروں اور اپنے خیاالت کے اظہار کے لئے تمام ISD کی تعریف کرتا ہوں کہ آپ راؤنڈ راک

 امیدواروں کو پلیٹ فارم دینا چاہتے ہیں۔ مجھ پر تھوڑا سا پس منظر۔ مجھے نیو جرسی کے اندرونی شہر میں ایک ماں نے پاال
 تھا۔ میں وہی تھا جسے آپ اعلی رسک کا طالب علم کہیں گے ، اور ہاں ، میں نے ہائی اسکول چھوڑ دیا تھا۔ میں آج
 ہوں جہاں میں اپنی کیریئر کی وجہ سے ایک کامیاب کیریئر ، کالج کی ڈگری ، حیرت انگیز شوہر اور چھ خوبصورت بچوں کے
 ساتھ ہوں اور مجھے ملنے والے مواقع سے فائدہ اٹھا کر۔ ہمارے ضلع کو اب کیا ضرورت ہے وہ لوگ جو نتیجہ پر مبنی ہیں ،

 میں اور اس سے باہر کے ISD اعداد و شمار سے چلنے والے اور ایک ایسا شخص جو ہر طرف کو دیکھ سکتا ہے اور راؤنڈ راک
 مضامین کے ماہرین کے ساتھ مل کر کام کرنے کا اہل ہے اور میں وہ شخص ہوں۔ میری توجہ تمام طلبا کی انفرادی ضروریات پر
 ہے اور میں ان مساوی امور پر توجہ مرکوز کرنا چاہتا ہوں جن کو راؤنڈ راک آئی ایس ڈی حل نہیں کررہا ہے۔ ٹھیک ہے ، کیوں
 کہ ہمارے پاس اب بھی تمام آبادیات کے طلباء گریڈ لیول پر پڑھنے لکھنے یا ریاضی کرنے کے قابل کیوں نہیں ہیں؟ اور
 ہم اپنے سارے طلباء ، یہاں تک کہ اپنے اعلی اداکاروں سے کس طرح فائدہ اٹھا رہے ہیں اور یہ کیوں ہے کہ والدین کو اپنے
 بچوں کے لئے ضروری خدمات حاصل کرنے کے لئے اتنی شدت سے لڑنا پڑتا ہے اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہمارے ضلع

 میں ایک سرشار سی ٹی ای ہائی اسکول کیوں نہیں ہے۔ ؟ میں ان امور پر توجہ مرکوز کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ہمارا سبھی
 اہم مقصد ہمارے طلبہ کی کامیابی ہونا چاہئے ، ہمارے طلباء کو گریجویشن کے بعد افرادی قوت میں داخل ہونا اور ہماری برادری
 کو واپس دینا ، کسی کالج یا تجارتی اسکول میں جاری رہنا یا داخلے کے لئے تیار ہونا چاہئے۔ فوجی رائے دہندگان اس بات کو یقینی
 کے تمام طلبہ کامیاب ہوتے ہیں تو ISD بنانے میں دلچسپی رکھتے ہیں کہ تمام بچے کامیاب ہوں کیونکہ جب راؤنڈ راک
 پوری طور پر کمیونٹی کامیاب ہوتی ہے۔ اب پہلے سے کہیں زیادہ ہمیں بورڈ کے ممبران کی ضرورت ہے جو میٹر کو یقینی

 بنانے کے لئے مل کر کام کریں گے تاکہ لوگوں کو جوابدہ بنایا جاسکے اور ہمیں اپنے والدین اور برادری کے ممبروں کے
 ساتھ شفاف ہونے کی یقین دہانی کرانے کی ضرورت ہے۔ میں وہ شخص ہوں۔ شکریہ

  
 ہمارے سبھی our شکریہ اور آپ سب کا شکریہ۔ آئیے برادری کے سواالت کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ پہال سوال یقینا

 امیدواروں کا ہے۔ اس مدت کے دوران بہتری کے لئے ضلع کس تین عالقوں میں سبقت لے رہا ہے اور ایک تین تین ترجیحات میں
 سے ایک ہے؟ محترمہ ہیریسن ہم آپ کے ساتھ شروع کریں گے۔

  
 کمال ہے۔ شکریہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں تکنیکی تعلیم کے اساتذہ میں کیریئر کی حیثیت سے متعصب ہوں ، لیکن مجھے

 بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں جو ہم پیش کرتے do میں ان سب کے ساتھ واقعتا ISD یقین ہے کہ طلباء راؤنڈ راک
 ہیں۔ اور ہمارے پاس متنوع مواقع موجود ہیں جو پورے ضلع میں وسیع ہیں۔ میں جس چیز کو بہتر دیکھنا چاہتا ہوں وہیں

 مڈل اسکول میں کیریئر اور ٹیکنیکل تعلیم تک زیادہ رسائی ہے اور میں مڈل اسکول میں ایڈوانس ریاضی میں بڑھتی ہوئی
 سیکھنے کا راستہ طے کرتا ہے۔ تو چاہے the اندراج کو بھی دیکھنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ واقعی ہائی اسکول کے طلباء کے ل

 وہ ان تنوں یا صحت سے متعلق سائنس کے راستوں میں داخل ہوں۔ مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ ہمارے پاس فنون لطیفہ کے
 بہت مضبوط سسٹم ہیں اور ہمارے پاس ناقابل یقین معلمین ہیں جو پرجوش اور دیکھ بھال کرنے والے ہیں۔ میں ہمیں



 اپنے اساتذہ کی مدد جاری رکھنے اور اس بات کو یقینی بنانا دیکھنا چاہتا ہوں کہ ہم اساتذہ کے لئے کام کرنے اور راؤنڈ راک
 آئی ایس ڈی میں معاونت محسوس کرنے کے لئے منزل مقصود ضلع ہیں۔ اس طرح ہم اپنے طلبا کو بہترین مدد فراہم کرنے جارہے
 ابھی ایک پریشانی کا مسئلہ ہے اور یہ ایسی چیز ہے جس کو سامنے رکھنے کی ضرورت ہے اور اس کی اگلی CoVID-19 ہیں۔

 دو سالہ مدت ہے۔ شکریہ
  

 مسٹر شمٹ۔
  

 ہم اسکول کی سطح پر یہ عبارت کرتے ہیں کہ میرا پہال تجربہ راؤنڈ راک آئی ایس ڈی کے ساتھ ضلع کے بہترین ابتدائی
 اسکولوں میں سے ایک کیکٹس رینچ ایلیمینٹری تھا۔ ایک واچ ڈاگ کی حیثیت سے ، مجھے اس اسکول ، خصوصی پروگرام ،
 میوزک ، کوئر پر چلنے والی سرگرمیوں کا سب سے پہلے مشاہدہ کرنا پڑا۔ یہ صرف ایک حیرت انگیز تجربہ تھا۔ ہمیں

 سیکھنے کا ایک محفوظ ماحول فراہم کرنے کی ضرورت ہے اور مجھے لگتا ہے کہ ہم اس کے لئے بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔
CoVID کیا آپ جانتے ہیں کہ ہم سب نے ایک لوپ پھینک دیا۔ اس وقت میری دو لڑکیاں اسکول جارہی ہیں۔ مجھے لگتا ہے 

 کہ ہم صرف وہیں رکیں گے۔ شکریہ
  

 شکریہ محترمہ گندرا نے آپ کا کیا جواب دیا؟
  

 ہاں آپ کا شکریہ. میں سوچتا ہوں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہم اپنے فائن آرٹس اور اپنے کھیلوں میں زبردست کارکردگی
 کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور ہم اپنے تعلیمی پروگراموں میں بہت اچھا کر رہے ہیں جو ہم اپنے طلباء کو اپنی ڈبل کریڈٹ ، ام
 کالسوں کی طرح دیتے ہیں جو ہم اپنے طلباء کو فراہم کرتے ہیں۔ مجھے کیا لگتا ہے کہ ہمیں اس پر تھوڑی بہت زیادہ

 پیشرفت کی ضرورت ہے وہ یقینی طور پر پیشہ ورانہ اور سی ٹی ای سی ٹی ای پروگرام ہے۔ ہمیں اس کو بڑھانے کی ضرورت
 ہے ، کیونکہ ایک بار جب ہم اس پروگرام کو بڑھا دیتے ہیں تو ، ہمارے پاس اعدادوشمار ظاہر کرتے ہیں کہ ہمارے پاس زیادہ

 بچے ہیں جو گریجویٹ ہونے کا خطرہ زیادہ رکھتے ہیں۔ جب وہ کسی سی ٹی ای یا پیشہ ورانہ پروگرام میں اپنے ہم
 منصبوں کے مقابلے میں ہوتے ہیں تو ان سے فارغ التحصیل ہونے کا امکان آٹھ سے دس گنا زیادہ ہوتا ہے۔ شکریہ

  
 شکریہ مسٹر کولنز ، کیا آپ جواب دینا چاہیں گے؟

  
 مجھے لگتا ہے کہ ہمارے ضلع کی اولین طاقت پیشہ ور اساتذہ ہیں جو ہم نے ضلع میں کام کر رہے ہیں۔ ہمارے تدریسی عملہ

 کسی سے دو نمبر پر ہے۔ وہ بہت ہی سرشار ، محبت کرنے والے اور انتہائی اہل ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ ہم نئی عمارتیں بنا رہے
 ہیں اس ضمن میں ہماری سہولیات کسی سے پیچھے نہیں ہیں۔ ہم ایسی چیزیں لگا رہے ہیں جو ہمارے اسکولوں کی کچھ

 کچھ لے کر آنا تھا ، لیکن میرے خیال میں وہ دونوں for ضروریات کو براہ راست حل کرتی ہیں۔ تیسرا میں نے نمبر تین کے ل
 بحران نے ہماری زندگی کے ہر پہلو CoVID ، بنیادی چیزیں اٹھاتے ہیں جن پر ہم کام کرنے کی ضرورت پر کام کرتے ہیں

 ہمارے خصوصی تعلیم کے طالب علم ہیں۔ ہمیں ان تمام بچوں کو محفوظ طریقے سے اسکول ،those پر حملہ کیا ہے۔ اور یقینا
 کالس رومز ، ان سب میں محفوظ طریقے سے واپس آنے کا ایک طریقہ تالش کرنا ہے تاکہ ان کی ضروریات کو براہ راست توجہ دی

 جاسکے۔ مجھے لگتا ہے کہ سب سے پہلے ہمیں ایکویٹی دفاتر جیسے حاالت سے پیسہ ہٹانے کی ضرورت ہے اور مثال کے
 طور پر خصوصی تعلیم کے اساتذہ اور دیگر۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے پاس ریڈ کارڈ ہے ، لہذا میں یہ کہوں گا کہ آخر

 کار ہمیں صرف کچھ کورسز کو جاری رکھنے کی ضرورت ہے جو ہم پیشہ ورانہ اور تکنیکی تعلیم کے سلسلے میں کر رہے
 ہیں۔ لہذا اگر ہمارے پاس کوئی راہ ہموار ہوجائے تو طلبہ کالج نہیں جا رہے ہیں

  
 مسٹر کولنز۔ شکریہ دوسرا سوال ہم مسٹر شمٹ سے شروع کریں گے۔ ورچوئل لرننگ کے بارے میں اپنے خیاالت ہمارے
 بحران حل ہونے کے بعد اسے جاری رکھنا چاہئے یا نہیں۔ COVID ساتھ بانٹیں جس میں یہ بھی شامل ہے کہ

  
 ورچوئل سیکھنے کے بارے میں میرے خیاالت میں مخلوط جذبات ہیں کیونکہ میرے ضلعی اسکولوں میں دو بچے ہیں۔ ام ،

 میری چھوٹی عمر اس سے قطع نظر نہیں کہ وہ کہاں ہے۔ میرا بڑا شخص کالس روم کی تعلیم میں ترجیح دے گا۔ میرے خیال
 میں ہمارے ضلع میں ہمارے بہت سے طلباء کے لئے یہ ایک زبردست موقع ہے کیونکہ یہ انھیں ہر وقت ہر چیز تک رسائی

 فراہم کرتا ہے۔ ہم جس پریشانی کا سامنا کر رہے ہیں اس کا تعلق آپ کو معلوم تھا ، تکنیکی مسائل جن کی اصالح کی گئی ہے۔ اور
 جہاں تک جب ہم اسکول واپس جاتے ہیں تو میں نہیں کر سکتا ، یہ ایک سے ایک ، معافی ہے ، کالس روم میں اساتذہ کے

 ساتھ آمنے سامنے ہمارے طلباء کا بہترین ماحول ہے۔



  
 شکریہ مسٹر شمٹ۔ محترمہ گندارا؟

  
 ہاں آپ کا شکریہ. مجھے یقین ہے کہ ہمارا مجازی ماحول کچھ طلبہ کے لئے اچھا ہے۔ اور یہ وہ طلبا ہیں جو گھر میں

 اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ طلباء کی اکثریت کے لئے یہ ٹھیک نہیں چل رہا ہے۔ اور اسی چیز کی ہمیں ضرورت
 کے مطابق اپنی ضروری خدمات حاصل نہیں کررہے ہیں۔ IEPs یا sہے کہ جو عدم مساوات رونما ہيں اور جو بچے اپنے 504
 لہذا ہمیں اس مسئلے کو حل کرنے کی ضرورت ہے اس سے پہلے کہ ہم اس سال کے دوران اور اگلے سال اور اس طرح کے

 مجازی سیکھنے کو جاری رکھیں۔ لہذا ، مجھے یقین ہے کہ ہمارا پلیٹ فارم زیادہ مضبوط ہونے کی ضرورت ہے۔ لہذا یہ تمام
 طلبہ کی ضروریات کو پورا کرتا ہے لیکن اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ ہمیں ان طلباء کو دوبارہ کالس روم میں داخل کرنے
 کی ضرورت ہے جہاں وہ اپنے اساتذہ کے ساتھ ون آن ون وقت گزار سکتے ہیں اور وہ بہت ضروری خدمات حاصل کر سکتے

 ہیں جس کے وہ مستحق ہیں اور وہ یہ کہ کے حقدار
  

 شکریہ آپ نے محترمہ ہیریسن کو کیا جواب دیا؟
  

 ٹھیک ہے ، مجھے اس میدان میں تجربہ ہے۔ ہر طالب علم مختلف ہوتا ہے اور میرے خیال میں کچھ طلبا کے لئے ورچوئل لرننگ
 بہت ہی عمدہ رہی ہے اور دوسروں کے لئے بھی بہت اچھا نہیں ہے۔ لہذا میں سمجھتا ہوں کہ والدین اور طلبہ کو

 انتخاب کی ضرورت ہے۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اسکول ڈسٹرکٹ ورچوئل لرننگ پاس کوڈ 19 کو برقرار رکھے کیونکہ یہ
 ایک بہترین آپشن ثابت ہوا ہے۔ تاہم اساتذہ کو نظام کی منصوبہ بندی اور سمجھنے کے لئے وقت کی ضرورت ہے۔ جب ہم نے موسم

 بہار کے اوائل میں اسکول کا اختتام کیا اور اچانک جو کچھ ہم کر رہے تھے وہ تھی ٹریج ورچوئل سیکھنے اور یہاں تک
 کہ جب ہم واپس آئے تھے تو ، اس نظام پر ماہرین تعلیم کے لئے آٹھ دن کی تربیت رہی ہے جو عام طور پر پورے سال میں الگو

 مزید more ہوتا ہے۔ لہذا اگر ہم ورچوئل لرننگ کو جاری رکھنا چاہتے ہیں تو ، میں اساتذہ کی تیاری اور ان کے تعاون کے ل
 وقت دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہم طلباء کی بہتر مدد کرسکیں اور میں والدین اور طلبہ کی ضروریات کی زمین کی تزئین کا

 تجزیہ دیکھنا چاہوں گا تاکہ ہم اس بات کو یقینی بنائیں کہ ہم اسکول اور شخصی اسکولنگ میں بھی خاطر خواہ فراہمی
 فراہم کررہے ہیں۔ اور اس طرح ہم اساتذہ کو مہی .ا کرسکتے ہیں جو ایک یا دوسرے کام کر رہے ہیں اور دونوں ہی نہیں ،

 یہ ایک غیر معمولی چیلنج ہے۔ that کیونکہ در حقیقت تعلیم اور تعلیم کے ل
  

 ٹھیک ہے ، اگر آپ ہمیں مندرجہ ذیل سوال سے شروع کر سکتے ہیں ، محترمہ گندارا۔ ضلع اندراج میں کمی کی وجہ سے رواں
 سال راؤنڈ راک آئی ایس ڈی کو سرکاری اسکولوں کی مالی اعانت میں 17 ملین ڈالر تک کا نقصان ہونے کا امکان ہے۔ اس نقصان کو

 دور کرنے کے لئے آپ کون سے اقدامات تجویز کرتے ہیں؟
  

 ٹھیک ہے پہلے مجھے لگتا ہے کہ ہمارے خیال میں ہمیں اعداد و شمار کا استعمال کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے پاس یہ
 طالب علم کیوں چھوڑ رہے ہیں اور یہ والدین راؤنڈ راک آئی ایس ڈی پر کیوں اعتماد اور اعتماد نہیں کر رہے ہیں؟ بہت ساری
 وجوہات ہیں جن کی وجہ سے والدین نے رخصت ہونے کا انتخاب کیا ہے ، ایک نوکری کے لئے ، دوسروں کی وجہ یہ ہوسکتی ہے
 کہ وہ کوڈ کے دوران جو کچھ ہو رہا ہے اسے پسند نہیں کرتے ہیں۔ وہ ذاتی طور پر ورچوئل لرننگ کو پسند نہیں کرتے
 ہیں جو ہم کالس روم میں کر رہے ہیں یا وہ صرف ورچوئل لرننگ کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ ام ، میں جو دیکھنا چاہتا

 ہوں وہ یہ ہے کہ میں کسی کمیونٹی کے ممبروں اور رعایا کے ماہروں کو ٹیبل پر آکر اس مسئلے کو حل کرنا چاہتا ہوں۔
 کیونکہ طلباء کو ضلع چھوڑنے کی اجازت نہ دیں کیوں کہ اس سے ہمیں طویل عرصہ تکلیف پہنچے گی۔ لہذا ہمیں جو

 کچھ ہو رہا ہے اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے اور پھر ہمیں خون بہنے سے روکنے اور مسئلے کو حل کرنے کی ضرورت
 ہے۔

  
 شکریہ مسٹر کولنز۔ کیا آپ جواب دینا چاہیں گے؟

  
 میرا خیال ہے کہ محصوالت کے ضیاع اور شرکاء کے نقصان میں آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں ان میں سے ایک ہم خیال بحران کا

 جس طرح سے نمٹا ہے اس کی اس خاص نوعیت کا براہ راست رد عمل ہے۔ ہم اسے تربیت کا کافی وقت نہیں دے رہے ہیں۔ ہم
 چیزوں کو ایک دوسرے کے ساتھ بھاگتے پھر رہے ہیں اور واضح طور پر ، مجھے یقین نہیں ہے کہ ہم نے موسم گرما کے

 دوران ان خدشات کو دور کرنے کے لئے کافی وقت صرف کیا جو ہم اسپرٹین نے موسم بہار میں بجا طور پر ظاہر کیے تھے۔
 ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں کچھ بیلٹ سخت کرنا پڑے گا۔ ہمارے سامنے موجود بجٹ کی ضروریات کو پورا کرنے



 کے لئے کچھ کٹوتی کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن ایک ہی وقت میں ، یہ خیال کہ ہم کسی طرح سے ان لوگوں کو مجبور
 کرسکتے ہیں وہ کام نہیں کر رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمیں ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا ہے جہاں آپ جانتے ہو ،

 ورچوئل سیکھنا اس طرح ہے جیسے آپ کی اہلیہ کو اسکارف کے ذریعے بوسہ دینا۔ یہ خیال برا نہیں ہے ، لیکن یہ بالکل غیر
 اطمینان بخش ہے۔ لیکن ہمیں آگے بڑھنے ، ان بچوں کو اسکول میں واپس النے ، لوگوں کو شامل کرنے کی ضرورت ہے اور ہمیں

 یہ کام کرنے میں جتنا زیادہ وقت لگے گا اس سے زیادہ سے زیادہ لوگ ہم ضلع سے بھاگتے ہیں یا چارٹر اسکولوں میں
 بھاگتے ہیں۔ شکریہ

  
 شکریہ مس ہیریسن۔

  
 کے آس پاس چارٹرز کا عروج دیکھ رہے ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ متنوع ضروریات کے ساتھ ISD ہم راؤنڈ راک
 بہت سے طلبہ کی ضروریات کو بہتر طور پر پورا کرنے کے قابل ہیں اور وہ تمام طلبا کو قبول نہیں کرتے ہیں ، ٹھیک

 ہے ، ان کے طلباء میں انتخاب ہے اور عوامی تعلیم کا کردار ہر فرد کی خدمت کرنا ہے۔ اچھی طرح سے طالب علم لہذا ہمیں اپنی
 برادری کی درخواست پر جوابدہ ہونے کی ضرورت ہے اور ہمیں حقیقی رائے سے کم خوفزدہ ہونے کی ضرورت ہے۔ ایک چیز جس
 سے میں جانتا ہوں وہ یہ ہے کہ اساتذہ سے کبھی کیمپس میں واپسی اور اس سیکھنے میں واپس آنے کے بارے میں حقیقت
 کے لحاظ ISD میں سروے نہیں کیا گیا تھا کہ ورچوئل لرننگ کی طرح نظر آسکتی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ راؤنڈ راک

 سے یہ ہماری برادری کی اتنی بڑی آبادی ہے کہ ان مشکالت کو حل کرنے میں ان کا بہترین شاٹ دینے کے قابل نہیں تھا جن
 کا ہم اب سامنا کر رہے ہیں۔ اور کمیونٹی کی مصروفیت کے ساتھ اس کا مطلب ہے کہ والدین کی باتیں سننے کے بعد جب وہ

 حقیقت میں بات کرتے ہیں اور اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ آگے بڑھنے کی منصوبہ بندی کے مقاصد کے لئے تمام
 اسٹیک ہولڈرز کی میز پر کوئی نشست ہے۔ اگر ہم تمام طلبا کی اچھی طرح سے خدمت کرسکتے ہیں تو ، مجھے نہیں لگتا کہ

 ہم طلباء کا نقصان یا محصول کا نقصان دیکھیں گے جو اب ہم دیکھ رہے ہیں۔
  

 آپ جواب دینا چاہیں گے؟ you شکریہ مسٹر شمٹ ، یقینا
  

 ضرور مجھے جو زور پہلے لگتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ان طلبا کو کیوں کھویا ہے۔ 17 ملین ڈالر بہت زیادہ پیسہ ہے ، لیکن اس
 ضلع کو بہت زیادہ فنڈ کا غیر معمولی توازن حاصل ہونے کی خوشی ہے اور اس وجہ سے ہم طوفان کا سامنا کرسکتے ہیں۔ ہم

 مقننہ کی وکالت بھی کرسکتے ہیں جو کسی امداد کے لئے اجالس میں ہوگی۔ کئی سال پہلے اس ضلع نے ہمارے اسکولوں اور
 ہمارے اسکولوں کا ایک موثر مطالعہ کیا تھا ، میں یہاں فوری طور پر ، ہمارے اسکولوں اور اپنی سہولیات کا جائزہ لینے کی

 کوشش کر رہا ہوں اور اس مطالعے پر کبھی عمل نہیں ہوا۔ ہمیں انتظامیہ کے موثر انداز میں مطالعہ کرنے کی بھی
 ضرورت ہے۔ اگر کٹوتیوں پر کمی آنے کی ضرورت ہے تو طلبا کو آخری متاثر ہونا چاہئے۔ شکریہ

  
 شکریہ مسٹر کولنز ، آئیے آپ کے ساتھ یہ سوال شروع کریں۔ براہ کرم آئی ایس ڈی میں مساوات کے لحاظ سے صنفی

 کے امور کے بارے میں اپنے خیاالت ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ + lgbtq مساوات اور
  

 جہاں تک مجھے صنفی مساوات کا تعلق ہے ، میرا مطلب ہے کہ ہماری پوری ثقافت پہلے ہی صنفی مساوات کو قبول کر رہی ہے۔
 میں کسی سے نہیں جانتا جو کسی جوان عورت کو بتاتا ہے اور میں ایک بیٹی کا باپ ہوں ، میرے تین بیٹے اور ایک بیٹی ہے

 جو تمام راؤنڈ راک آئی ایس ڈی کے تحت گذر چکے ہیں اور اب وہ کسی سے بھی نہیں جانتے ہیں کہ کسی بھی نوجوان
 خاتون کو یہ بتانا کہ وہ کامیاب نہیں ہوسکتی کیونکہ وہ لڑکی ہے۔ میں کسی سے نہیں جانتا جو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ
 اپنی جنس یا صنف کی وجہ سے آپ ایک کام یا دوسرا کام نہیں کرسکتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ہم پہلے ہی موجود ہوچکے

 ہیں ، ہم اسے حاصل کرچکے ہیں ، ہم پہلے ہی ایسی جگہ پر موجود تھے کہ ہمیں لوگوں سے گزارش کرنے کی
 ضرورت ہے۔ ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ خواتین وکالء اور زیادہ سے زیادہ انجینئرز مل چکے ہیں اور ہم ان خواتین کو اپنی جگہ

 پر لے جانے کو دیکھ رہے ہیں ، وہ مضبوط خواتین جو ہمارے معاشرے میں اپنا حصہ ڈالنے کے لئے کر سکتی ہیں وہ کر رہی
 کے معامالت کے لحاظ سے۔ میں اتنا نہیں جانتا ہوں۔ جس کا مطلب بولوں: میرے ساتھ کچھ بڑے ہم جنس پرست lgbtq ہیں۔
 دوست ہیں۔ مجھے کچھ لوگ مل گئے ہیں جن کے بارے میں میں جانتا ہوں کہ اس میں شامل ہیں۔ مجھے واقعی میں یقین

 نہیں ہے۔ ہم ان لوگوں کو کچھ اضافی مشاورت یا کسی بھی چیز کے معاملے میں پیش کر سکتے ہیں ، لیکن مجھے یقین نہیں
 ہے کہ میں پوری طرح اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ایل جی بی ٹی کی ہمارے معاشرے کا ایک عام حصہ ہے۔

  
 مسٹر کولنز۔ آپ کا شکریہ ، یہ آپ کا وقت ہے۔ مسٹر شمٹ ، کیا آپ کو اس معاملے پر خیاالت ہیں؟



  
 اچھی طرح سے 32 سال سے زیادہ کے لئے ایک انسٹرکٹر کے طور پر ، مجھے ہر نسل کے رنگ نسل کے پس منظر اور

 واقفیت سے تعلق رکھنے والے طلباء کے ساتھ کام کرنا پڑا۔ ہمیں ضلع کی حیثیت سے یہ یقینی بنانے کی ضرورت ہے کہ ہم
 طلبہ کی ضروریات کو مناسب طور پر پورا کررہے ہیں۔ طلباء کو ہمارے پہلے نمبر پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ یہ اتنا آسان ہے۔

 وہ آپ کو معلوم ہے ، میں بورڈ میٹنگ میں اس لئے گیا ہوں اور میں ان تمام گفتگو کو یاد رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں جو
 ہمارے ساتھ ہوا تھا اور میں ابھی اس پر ایک خالی تصویر کھینچ رہا ہوں۔ لیکن بطور ٹرسٹی کی حیثیت سے ، ہمیں اس

 بات کو یقینی بنانے کے لئے پالیسی مرتب کرنا ہوگی کہ ہم ان طلباء کے ساتھ امتیازی سلوک نہیں کررہے ہیں۔
  

 شکریہ کیا آپ جواب دینا چاہیں گی ، محترمہ گندارا؟
  

 ہاں آپ کا شکریہ. میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنے سبھی طلبا کو گلے لگانے کی ضرورت ہے لیکن آپ کی نسل کے رنگ سے فرق
 نہیں پڑتا ہے۔ ہمارے سبھی طلباء کا دسترخوان پر استقبال ہونا چاہئے اور ہمیں اپنے اساتذہ اور اپنے معاشرے کے رہنماؤں کو

 میں ہمارے یہاں موجود طلباء کے اختالفات اور تنوع کے بارے میں تعلیم دینی چاہئے کیونکہ ہم بس اتنا نہیں ISD راؤنڈ راک
 جانتے ہیں کہ ہم کیا نہیں جانتے۔ لہذا اگر ہم نہیں سمجھتے ہیں تو ہمیں تمام اختالفات پر سب کو تعلیم دینے کے قابل

 ہونے کی ضرورت ہے۔
  

 شکریہ مس ہیریسن۔
  

 میں سائنس کا استاد نہیں ہوں ، لیکن یہاں ہم پر تھوڑا سا سائنس وائی حاصل کرنے واال ہوں۔ ہم کیا جانتے ہیں جب بچے
 اپنے امیگدال کو محفوظ محسوس کرتے ہیں تو وہ آرام سے رہتا ہے ، وہ امیگداال ہائی جیک کا سامنا نہیں کر رہے ہیں ، جس کا

 مطلب ہے کہ اس سے لڑائی ، پرواز یا منجمد ردعمل کا باعث بنتا ہے۔ لہذا آپ کا کوئی طالب علم ہوسکتا ہے جو کالس میں ہے اور
 کچھ ایسا کیا ہے جس کی نشاندہی کرنے کے لئے کہ ان کا allyحاضر ہے لیکن اس لئے کہ ہم نے جان بوجھ کر یا غیر ارادتا

 سیکھنے کا ماحول محفوظ نہیں ہے۔ وہ سیکھنے سے روک سکتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ ہمارے ضلع میں بہت سے
lgbtqia + طلباء کے لئے ایک تجربہ ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ضروری ہے کہ ہم طلبا کو ان کی پوری انسانیت میں 

 گلے لگائیں تاکہ وہ اپنے آپ کو محفوظ محسوس کرسکیں اور وہ سیکھیں۔ اس کا ایک حصہ پالیسی اور عمل ہے اور اس کا ایک
 کہ ہم اپنی پالیسی میں we حصہ ایکوئٹی ٹاسک فورس کا کام ہے جو اس پالیسی کا جائزہ لے رہا ہے کہ یہ دیکھنے کے ل

 کہاں متعصب ہوسکتے ہیں اور ہم اس پالیسی کو کس طرح عمل میں ال رہے ہیں۔ ہر ایک طالب علم محفوظ رہنے کا مستحق ہے۔
 اور صنفی ایکوئٹی کے معاملے میں ، ہمیں واقعتا اپنے اسٹیم سائنس اور ریاضی کے نصاب میں اپنے اندراج کو دیکھنے کی
 ضرورت ہے۔ ہمیں جو تحقیق سے پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے کہ مڈل اسکول میں ان اعلی سطح کے کورسوں میں لڑکیوں کے لئے

 داخلہ ختم ہوجاتا ہے اور ہمیں اس کا نام لینے اور اس کو حل کرنے کی ضرورت ہے۔
  

 ٹھیک ہے ، محترمہ ہیریسن ، اور ہم آپ کے ساتھ پانچواں سوال شروع کریں گے۔ نئے اسکولوں کی تعمیر کے لئے اضافی فنڈ
 خرچ کرنے کے مقابلے میں موجودہ ہائی اسکولوں کو برقرار رکھنے اور توسیع کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟

  
 اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ راؤنڈ راک کا ہر need لہذا ہمارے ہاں یقینا. ایک مشرقی مغرب کی تقسیم ہے اور ہمیں واقعتا

 اسکول یہ ایک اچھا اسکول ہے ، سی ٹی ای کے بارے میں کچھ جاننے کے لئے۔ ہر ایک اسکول میں اکیڈمیاں ہیں۔ کیریئر اور
 تکنیکی تعلیم کے لئے ہماری پیش کش بہت وسیع ہے۔ نمو کی ضرورت ہے۔ لہذا چھٹے ہائی اسکول کی ضرورت ہے اور ہمیں جو

 کچھ پہلے سے موجود ہے اس سے انصاف کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس بات کو یقینی بنائیں کہ ہم سہولیات کو اپ ڈیٹ کر
 رہے ہیں تاکہ اس بات کا یقین کیا جاسکے کہ طلباء کو زیادہ بھیڑ نہیں دی جاسکتی ہے۔ راؤنڈ راک ہائی اسکول میں ہمارے
 پاس 3،600 بچے ہیں اور وہ ہمارے اسکول میں بڑھ رہے ہیں۔ اور واقعی میں یہ نہیں کہتا ہے کہ آپ کی صالحیت کے

 مطابق صالحیت سے زیادہ ہے ، تفتیشیں اور ضلع اس پر غور کررہے ہیں ، لیکن واقعی یہ صالحیت سے زیادہ ہے۔ تو میرا جواب
 ہاں میں ہے ، اور۔ ہمیں یہ یقینی بنانا ہوگا کہ ہم اپنی موجودہ سہولیات کو برقرار رکھے ہوئے ہیں اور ہمیں یہ یقینی

 بنانے کے لئے آگے تالش کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ذمہ داری کے ساتھ ترقی کے لئے نئی سہولیات کی تعمیر کر رہے ہیں۔
  

 شکریہ کیا آپ ہمارے خیاالت محترمہ گندارا کے ساتھ شیئر کرسکتے ہیں؟
  



 ہاں ، میں اتفاق کرتا ہوں کہ وہاں موجود ہے۔ ہم بن رہے ہیں جیسے ہم ایک کمیونٹی بن رہے ہیں راؤنڈ راک آئی ایس ڈی عام
 طور پر راؤنڈ راک ہے۔ ہم زیادہ سے زیادہ والدین اور طلبا کو ضلع میں منتقل ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ میں یہ ایک قدم اور

 آگے بڑھاؤں گا۔ تو ہاں ، ہمارے ہائی اسکولوں کی آبادی بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ میں جو دیکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ
 میں ایک نیا ہائی اسکول دیکھنا چاہتا ہوں شاید ہمارے زیادہ خطرہ والے عالقوں میں جہاں ہمارے حقدار میں آبادی ، ہمارے

 عنوان ون اسکولوں کے آس پاس ہوں اور یہ بنائے کہ ایک ہائی اسکول سی ٹی ای کے لئے مختص یا پیشہ ورانہ اسکول ہے۔ وہ
 عالقوں جو ہمارے اعلی خطرے سے طالب علموں کی آبادی کو حل کریں گے۔

  
 شکریہ اور مسٹر شمٹ۔

  
 سی ٹی ای۔ میں کیریئر ٹیکنیکل ایجوکیشن انسٹرکٹر تھا۔ ضلع ایک سو دس مربع میل ہے۔ کیریئر ٹیکنیکل ہائی اسکول کی
 تعمیر ہمارے لئے ممکن ہی نہیں ہے۔ بانڈ کے معاملے پر اسے 2017 میں ٹھکرا دیا گیا تھا۔ 2018 کے شہریوں کی بانڈ

 کمیٹی نے بھی اس کی سفارش نہیں کی تھی۔ جہاں تک ہائی اسکول سکس جاتا ہے ، ہمارے پاس پہلے ہی موجود ہے۔ انہوں
 نے موجودہ راؤنڈ راک ہائی اسکول کے سامنے بالکل نیا ہائی اسکول بنانے کا انتخاب کیا۔ راؤنڈ راک ہائی اسکول کی گنجائش دراصل
 5200 ہے۔ میرے خیال میں طلباء نے ان اعداد و شمار کو اصل میں داخل کروانے کے لئے ہمیں ضلع پر کام کرنا تھا۔ جی ہاں. یہ
 اسکول کا ہجوم ہے ، لیکن یہ ایک انتخاب تھا جو ہم نے اس کے ساتھ رہنا ہے۔ ویسٹ ووڈ ہائی اسکول میں توسیع جاری ہے۔ میک

 نیل ہائی اسکول میں توسیع ہو رہی ہے۔ اور اس طرح ہمارے پاس کچھ بڑے اسکول ہیں۔ ان امور میں سے ایک جس پر آپ کو
 توجہ دینی ہوگی وہ یہ ہے کہ جیسے ہم کچھ مخصوص عالقوں میں بڑھ رہے ہیں ، ہم طلباء اور دیگر کو کھو رہے ہیں۔

 مجھے یقین ہے کہ دیودار سیڈر رج ہائی اسکول یا دیودار ویلی مجھے معاف کردے ،۔ ہاں ، سیڈر ویلی ہائی اسکول۔ ہے بڑھنے واال
 نہیں ہے۔ یہ زوال ہے۔ دراصل ، مجھے لگتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ دراصل انرولمنٹ میں کمی آ رہی ہے یا مستحکم ہے۔

  
 مسٹر شمٹ کا شکریہ۔ مسٹر کولنز جواب دینا چاہیں گے؟

  
 میرے خیال میں یہ کہنا سچ ہے کہ راؤنڈ راک ہائی اسکول منصوبہ وہ منصوبہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا ہے۔ یہ عظیم

 امیبا ہے جو اس پورے کیمپس میں پھیل رہی ہے اور یہ طلباء کی اچھی طرح خدمت کررہی ہے۔ میرے خیال میں اس میں کوئی شک
 نہیں کہ ہمیں ایک اضافی ہائی اسکول کی ضرورت ہے۔ اس سے نہ صرف یہ سیکھنے اور پیش کرنے کے لحاظ سے ہماری
 کچھ نئی ٹکنالوجیوں کو ظاہر کرنے کا ایک موقع ثابت ہوسکتا ہے ، بلکہ توانائی کی کارکردگی اور اس صالحیت کی ری سائیکلنگ

 میں بھی یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہم اچھی طرح سے تعمیر کرسکتے ہیں اور ہم سبز تعمیر کرسکتے ہیں اور یہ بھی
 ایک ماڈل فراہم a جو ہمیں ہمارے کچھ دوسرے کیمپس کو دوبارہ تیار کرنے کے ل that کرسکتا ہے ایک ایسے فیشن میں کیا جا
 کرتا ہے تاکہ ان کو اپنے ائر کنڈیشنگ ، جسمانی پالنٹ ، حرارتی نظام کو برقرار رکھنے کے لئے کم توانائی استعمال کی جا.۔ اس

 سے ہمیں یہ موقع مل سکتا ہے کہ اگلی 10 ، 20 ، 30 سالوں میں ہم توانائی کے بہت کم صارفین کی صورت حال پر قائم
 ہوسکیں۔ یہ وہ ٹیکنالوجیز ہیں جن کی ہمیں تالش کرنے کی ضرورت ہے اور ہماری تعمیراتی صنعت تیار ہے لیکن وہ لوگ
 وہاں سے نکل کر اسے تعمیر کرنے کے لئے تیار ہیں۔ اگر ہم انہیں صرف صحیح سمت کی طرف اشارہ کریں اور انہیں

 دکھائیں کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں۔ شکریہ
  

 کی ریٹنگ میں واپس النے کے TEA A شکریہ مسٹر شمٹ ، برادری جاننا چاہے گی کہ آپ ہمارے ضلع کے تمام اسکولوں کو
 آپ کے کیا your لئے کیا اقدامات تجویز کرتے ہیں ، اور ہمارے کم کارکردگی دکھانے والے اسکولوں کو بہتر بنانے کے ل

 مشورے ہیں؟
  

 آپ اس مسئلے میں سے ایک مسئلہ جانتے ہیں جو ہمارے جیسے فورم میں ہے ، وہ یہ ہے کہ ہم عوام کو ٹرسٹی کے کردار
 سے آگاہ نہیں کرسکے ہیں۔ ہمارے پاس ایک سپرنٹنڈنٹ ہے جو اسکول میں ڈے ٹو ڈے آپریشن کا انچارج تھا اور ان مسائل

 کا ایک پروگرام ہے جس کا نام لون اسٹار گورننس ہے اور یہ ہمارے اسکولوں کو TEA کو درست کرنے کی ذمہ داری اس کی ہے۔
 دیکھنے کے لئے اور ان اسکولوں میں کچھ مسائل کو حل کرنے کے لئے دیکھنا ایک تشخیصی عمل ہے۔ بورڈ کے ممبر کی حیثیت

 سے ، ہم سہولیات اور کوتاہیوں کو درست کرنے کے لئے وسائل مختص کرسکتے ہیں۔ شکریہ
  

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



 میں جواب دینا پسند کروں گا۔ اس چیز کو ٹھیک کرنا واقعی مشکل ہے جس کا ہمارا حساب نہیں ہے اور جس کا ہم نام نہیں
 رکھتے ہیں۔ تو یہ اعداد و شمار کو اکٹھا کرنے کا حصہ ہے۔ یہ ایکوئٹی ٹاسک فورس کے ساتھ واقعی اہم ہے۔ لہذا تمام

 اسکولوں میں ، ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ طلباء کی کون سی آبادی جدوجہد کر رہی ہے اور ہمیں یہ جاننے کی
 ضرورت ہے کہ ہم کس طرح نشانہ بنایا ہوا ، ہدف بنا کر مدد فراہم کرسکتے ہیں تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جاسکے کہ ان کی

 ضرورت ہے۔ یہ ایکویٹی گفتگو کا ایک حصہ ہے۔ مساوات کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک کو ایک ہی چیز ملتی ہے ، ایکویٹی کا
 مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو اپنی ضرورت کی چیز مل جاتی ہے اور اسکولوں کو وہ چیز مل جاتی ہے جس کی انہیں مدد کی ضرورت
 ہوتی ہے۔ لہذا ان میں سے کچھ اسکول جو کم کارکردگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں ہمیں یہ یقینی بنانا ہوگا کہ ان کے پاس اضافی

 فنڈنگ   اور وسائل موجود ہیں جن میں اضافی عملے کے یونٹوں کی ضرورت ہوسکتی ہے۔ لہذا اضافی اساتذہ ، خصوصی
 پروگرامنگ کے لئے اضافی مالی اعانت۔ جی ہاں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ سپرنٹنڈنٹ کا کردار ہے اور یہ معاون بورڈ ممبران
 کا کردار ہے کہ وہ یہ یقینی بنائے کہ ہم فنڈز اور احتساب کی ضرورت کو فراہم کررہے ہیں۔ ایک بار پھر ، اگر ہم اس مسئلے

 کی اصل وجہ کو نہیں دیکھتے اور یہ کہتے ہیں کہ طلبہ کی کارکردگی کو خراب کرنے کے معاملے میں کیا معامالت
 ہیں۔ ہم اسے ٹھیک کرنے کی توقع کیسے کرسکتے ہیں؟

  
  

 شکریہ مسٹر کولنز؟
  

 ان چیزوں میں سے ایک جو ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں وہ ہے مساوات اور مساوات کے حوالے سے یہ بکواس۔ حقیقت یہ ہے کہ
 ایکوئٹی ٹاسک فورس وقت اور مالی ضائع کرنا ہے۔ ہمیں ان اسکولوں میں جانے کی ضرورت ہے جو کم کارکردگی دکھا رہے
 ہیں ، ان پر ایک نظر ڈالیں اور جو کچھ اہلکاروں کے مطابق ہو گا کرنا شروع کریں۔ مثال کے طور پر ، ان کی مالزمت کی

 کارکردگی سے قطع نظر یہ مناسب ہوسکتا ہے کہ آگے بڑھیں اور یہ کہیں کہ ہم ہر سال پانچ اساتذہ لیں گے اور انہیں
 ان کے معاہدوں سے رہا کریں گے۔ نیا خون الئیں۔ ان کم یا کم کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے اساتذہ کو جانے دیں اور وہی
 کام کریں جو صورتحال میں موجود کچھ ذمہ داروں کے ساتھ ہوں۔ لہذا اس کی فکر ہم مسلسل چیزیں بدل رہے ہیں۔ ہم ان

 اشیاء کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن یہ خیال کہ کسی طرح ان غریب بچوں کو ہر چھوٹی چھوٹی چیز نہیں مل
 رہی ہے جس کی انہیں ضرورت ہے بکواس ہے۔ ہمیں صرف انھیں کالس روم میں لینے ، ان سے مواد لینے کی ضرورت ہے اور
 انہیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر یہ نہیں ہے کہ آیا وہ ان کی شناخت کے بارے میں ان کے خیال کو خطرہ ہیں یا

 کچھ مساوات۔ یہ تو بکواس ہے۔ شکریہ
  

 محترمہ گندارہ ، آپ نے کیا جواب دیا؟
  

 اعداد و شمار really بالکل ویسے ہی یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کیونکہ اس وقت کے دوران میں چال رہا ہوں کہ میں واقعتا
 میں اعداد و شمار کھود رہا ہوں۔ اور میں نے جو دیکھا ہے وہ ابھی راؤنڈ راک آئی ایس ڈی میں ہے ، ہمارے پاس 15 اسکول
 ایسے ہیں جو سمجھے جاتے ہیں کہ ٹی ای اے کے اعدادوشمار کے مطابق انہیں ہدف بنایا جائے گا۔ واقعی دلچسپ بات یہ ہے
 کہ ان 15 اسکولوں میں سے ، ہم دیکھتے ہیں کہ معاشی طور پر پسماندہ لوگوں کی آبادی بہت زیادہ ہے جس میں ہمارے
 ہمیں اس اسکول کے آس پاس موجود the پاس 27٪ سے لے کر سب سے زیادہ تک 75٪ ہے۔ لہذا مجھے لگتا ہے کہ ہمیں واقعتا

 غربت کے مسئلے کو کھوجنے کی ضرورت ہے۔ اور ہمیں دینے کی ضرورت ہے کہ ہمیں نہ صرف طلباء بلکہ والدین کو اضافی
 وسائل دینے کی ضرورت ہے ، ہم والدین کو کس طرح میز پر الئیں گے؟ کیونکہ جب والدین اپنے بچے کی تعلیم میں مصروف

 ہوجاتے ہیں تو بچہ ان کے ہم منصبوں کی نسبت بہت تیز رفتار سے کامیاب ہوجاتا ہے۔
  

 آپ کا ایکوئٹی پر an میں تعلیم کے ل ISD آپ کا شکریہ کہ ایک بار پھر محترمہ گندرا آپ کے پاس واپس گیا۔ راؤنڈ راک
 مبنی نقطہ نظر کا نقطہ نظر کب ہے اور اب ایکوئٹی میں کون سی رکاوٹیں موجود ہیں؟ آپ ضلع میں ایکویٹی اقدامات کو

 بہتر بنانے کے لئے کس طرح کام کریں گے؟
  

 ایک بار پھر ، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ لہذا میں نہ صرف ہمارے چیف آف پولیس ، نہ صرف ہمارے دماغی صحت کے
 پیشہ ور افراد کے ساتھ کام کروں گا۔ میں اس کے منتظمین اور ایکویٹی ٹاسک فورس کے چیف کے ساتھ مل کر ایک بار اور

 اس کے بورڈ میں کام کروں گا کیونکہ مجھے یقین ہے کہ اس مسئلے کو تمام زاویوں سے حل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ہمیں
 سب کو ٹیبل پر النے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ صرف آپ کو معلوم نہیں ہوتا ، جب لوگ ایکویٹی کے بارے میں سنتے ہیں

 تو وہ خود بخود اوہ سوچتے ہیں ، یہ افریقی امریکی طالب علم ہیں اور یہ سچ نہیں ہے۔ سب کے لئے ایکوئٹی ہمارے تمام



 بچوں کے لئے کوئی فرق نہیں پڑتا ، چاہے وہ سفید ، سیاہ ، ہاسپینک ، ہندوستانی ، ایشین یا آپ کے 504 ، آپ کے سپیڈ ہیں ،
 ہمیں واقعی اپنے سبھی مضامین کے ماہرین کو ٹیبل پر اکٹھا کرنے کی ضرورت ہے اور ہمیں پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔

 پالیسیاں اور طریقہ کار جو اس بات کو یقینی بنارہے ہیں کہ بورڈ میں ہمارے تمام طلبا کے لئے ایکویٹی موجود ہے۔ اس سے کوئی
 فرق نہیں پڑتا ہے کہ آپ کون ہیں

  
 شکریہ مسٹر شمٹ ، آپ کے خیاالت؟

  
 ہاں ، مساوات اور مساوات کے درمیان فرق پیمائش کے نتائج کو ماپنے کے درمیان فرق ہے۔ مساوات سب کو تمام وسائل کو یکساں موقع

 مہیا کرتی ہے جبکہ ایکویٹی یہ فرض کرتی ہے کہ لوگ ایک ہی جگہ پر شروع نہیں ہوتے ہیں۔ اور یہ کہ انصاف پسندی
 کے لئے وسائل کی ضرورت ہوتی ہے اور اس مقصد کے ساتھ ضرورت کے مطابق تقسیم کیا جائے تاکہ سب کے لئے اسی طرح

 کے نتائج حاصل ہوں۔ اور ایک کارٹون ہے جس کی مثال یہ ہے کہ یہ قد اور درمیانی قد واال ہے۔ یہ ایک گیند کے کھیل کو دیکھ
 کر باڑ کے اوپر جا رہے ہیں۔ اور اگر مختصر شخص کو ایک باکس دیا جاتا ہے تو وہ باڑ کو دیکھ سکتا ہے اور اس لئے یہ ایکویٹی

 کی نمائندگی کرتا ہے اور اسی وجہ سے۔ ہر کوئی کھیل دیکھ سکتا ہے۔
  

 شکریہ محترمہ ہیریسن ، کیا آپ ہمارے ساتھ اپنا جواب بانٹ سکتے ہیں؟
  

 یقینا ، میں خوش ہوں۔ لہذا میں ضلع کی ایکوئٹی ٹاسک فورس کا شریک چیئر ہوں اور میں نے مرکزی اجزاء کی ذیلی
 میں آپ کو I'm کمیٹی کی شریک صدر کی حیثیت سے سیفٹی اور سیکیورٹی ٹاسک فورس کے ساتھ بھی کام کیا۔ اور اس ل

 یہ نہیں بتا رہا ہوں کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ اور اس میدان میں
 ہمیں واضح طور پر سمجھنے کی ضرورت ہے کہ معامالت کیا ہیں ، جس کا مطلب ہے ، we موثر طریقے سے کام کرنے کے ل

 چیف چیف ایکوئٹی افسر کی خدمات حاصل کرنے پر ضلع کو واقعی ایکوئٹی آڈٹ میں سرمایہ کاری کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے
 خیال میں یہ بہتر ہے کہ آڈٹ ضلع کے باہر سے آئے جس طرح ہمارے پاس مسابقتی دلچسپیاں اور واقعی حساس موضوع نہیں
 ہیں اس بات کا تعین کرنے کے لئے کہ ضلع بھر کے کن عالقوں کو مدد کی ضرورت ہے۔ میں ان لوگوں کے مضبوط اتحادوں
 کی تعمیر میں بھی یقین رکھتا ہوں جو ایکوئٹی کے آس پاس سے جاننے والے ہوں تاکہ آپ پہلے ہی دیکھ سکیں کہ
 پولیس محکمہ میں نسلی ایکویٹی کے آس پاس موجود پالیسی کے کاموں کے ساتھ۔ ہمارے پاس بہت ساری کمیونٹی تنظیمیں
 اور شراکت دار ہیں جو ایکٹیوٹی کے ارد گرد اپنی پریکٹس اور اپنی پریکٹس اور اپنی پالیسی کی تیاری میں مدد کے لئے

 اس شعبے میں مضبوط ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ یہ آگے بڑھنا بہت ضروری ہے۔
  

 شکریہ مسٹر کولنز؟
  

 مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے یہاں کچھ اہم چیزوں کو چھو لیا ہے ، یہ خیال واضح طور پر میں نے پہلے ہی آپ کو بتایا ہے
 کہ میں ایکویٹی کے بارے میں کیا سوچتا ہوں۔ ہمارے پاس جو کچھ ہے اس ضلع میں غربت کا مسئلہ ہے۔ ہمارے پاس ناقص

 طلباء ہیں جو کچھ سیکھنے کے ساتھ ساتھ کچھ دوسرے طلباء کو نہیں سیکھ رہے ہیں۔ اس کے عالوہ ، ہمارے پاس ایسی
 صورتحال پیدا ہوگئی ہے جہاں ہمیں والدین کی کچھ تعلیم کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں وہاں جانے کی ضرورت ہے ، یہ سارا

 تعلیمی نمونہ پیشہ ور اساتذہ ، طلباء اور والدین کے تین پیروں والے اسٹول پر بیٹھا ہے ، اور مجھے نہیں لگتا کہ پیشہ ور
 اساتذہ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں ایسی صورتحال پیدا ہوگئی ہے جہاں پہلے نمبر پر ہمیں

 طلباء سے زیادہ کارکردگی حاصل کرنی ہوگی ، اور نمبر دو ہمیں ان کو تعلیم دالنا ہوگا ، ان کم آمدنی والے والدین میں سے کچھ کو
 ان کے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہوسکتا ہے کہ واحد چیز یہ ہو کہ اس کوویڈ بحران سے مثبت طور پر نکال ہو ، جو یہ خیال
 ہے کہ والدین کو اپنے بچوں کے کندھوں پر گھومنا پڑتا ہے یا معلوم کرنا پڑتا ہے ، کیا آج آپ اسائنمنٹ کرتے ہیں؟ اور صرف
 یہ کہنے کے قابل ، ہاں ماں نے یہ کام کیا ، ان کے والدین اسکرین پر اس بات کی تصدیق کرسکتے ہیں کہ ہاں یا نہیں

 حقیقت میں یہ انھوں نے کیا ہے۔ اور در حقیقت ، جو چیز ہم اکثر ڈھونڈتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ اب بھی کہہ رہے ہیں ،
 ہاں میں نے یہ کیا ہے ، اور انہیں گریڈ بک میں سات زیرو مل گئے ہیں۔

  
 آپ کا شکریہ ، مسٹر کولنز

  
 ان لوگوں کو تعلیم دیں۔

  



 شکریہ
  

 اب آپ کے لئے ترجیحات کے بارے میں ایک سوال کے لئے۔ ہمارے موجودہ بورڈ کے مشاہدات کی بنیاد پر۔ کوویڈ کے عالوہ ان
 کو درپیش کچھ سب سے بڑے چیلنجز کیا ہیں؟ اور ان رکاوٹوں کو دور کرنے کے لئے آپ کی ترجیحات کیا ہوں گی؟

  
 میں نے بورڈ کے کچھ ممبروں کے ساتھ اپنی کچھ گفتگو میں پایا ہے ، جن میں سے کچھ میں نہیں کر سکتا ، کہ میں ان
 کی اجازت کے بغیر عوامی فورم میں وابستہ ہونا محسوس نہیں کرتا ہوں۔ لیکن میں نے جو کچھ پایا وہ مالی ذمہ داری کی ایک

 خوفناک کمی ہے اور اس کا مطلب کیا آپ کو معلوم ہے ، ایک بار جب ایک کانگریس نے کہا تھا کہ ، آپ کو یہاں ایک ارب معلوم
 ہوتا ہے اس سے پہلے کہ آپ کچھ حقیقی رقم حاصل کریں۔ حقیقت یہ ہے کہ میں نے بورڈ سے مخصوص لوگوں سے میرے بارے
 میں بات کی ہے ، خاص طور پر اچھی طرح کی بیوقوفانہ باتیں کہتی ہیں ، آپ جانتے ہو ، یہ محض 1.2 ملین ہے۔ واقعی یہ

 بہت زیادہ رقم نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم ڈیڑھ ارب ڈالر کے قرض میں ہیں۔ ہم ایک سال میں 460 کچھ ڈالر خرچ کر
 ہم کیا حاصل what رہے ہیں اور ہمیں اس پر قابو پانے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اس پر قابو پانے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اس کے ل

 کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں ، کی مقدار طے کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے خیال میں what کررہے ہیں ، اور ہمیں اس کے ل
 حاصل کرسکتے ہیں۔ accomp بہت ساری اہلیتیں ہیں جو ہم اس کام کو انجام دینے کے ل

  
 شکریہ مس ہیریسن ، کیا آپ اس کا جواب دینا چاہیں گے؟

  
 میں پسند کروں گا۔ تو میں نے پچھلے ساڑھے تین سالوں میں بورڈ کی بہت سی میٹنگیں دیکھی ہیں اور مجھے یہ کہنا
 پڑتا ہے کہ بعض اوقات ہمارا بورڈ الگ ہوجاتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک چیز جو بورڈ کو متحد کرسکتی ہے وہ طلباء کے
 نتائج کو بہتر بنانے پر توجہ مرکوز کرنا ہے ، جو ایسی چیز ہے جو لون اسٹار حکومت کے مستقل بہتری کے ماڈل کے ذریعہ کی

 جاسکتی ہے جو اس کو سامنے رکھ دیا گیا ہے۔ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس کو پوری ایمانداری کے ساتھ پیش کیا جائے۔
 بورڈ میٹنگوں میں ڈھیر ساری فال ہے۔ لہذا جب بورڈ کا اجالس پانچ سے سات گھنٹے طویل ہوتا ہے تو اس تک رسائی کا کوئی

 ے فیصلے کرتے ہیں۔ آدھی رات کے بعد واقعتاdecisions راستہ نہیں ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ٹرسٹی اچھ
 ے اور واضح فیصلے کرنے سے قاصرand ے فیصلے کون کرتا ہے ، ٹھیک ہے؟ لہذا ٹرسٹی شام اور شام تک اچھdecisions اچھ

 ہیں۔ اور والدین اور برادری کے ممبر اس بات سے آگاہ نہیں ہوسکتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ لہذا اگر ہم طلبہ کے نتائج
 کے بارے میں اپنی توجہ مرکوز کرسکتے ہیں اور اپنی توجہ مرکوز کرسکتے ہیں جو ہمارے پیسوں کو کیسے خرچ کرے گا ، ہم

 اپنے وسائل کو کس طرح استعمال کرتے ہیں اور اس فیصلے میں کچھ مشترکہ النا چاہئے اور جو ان سیاسی جھکاؤ کو دور
 کرتے ہیں۔ اگر ہم طلبہ کے نتائج کو بہتر بنانے کے مشترکہ مقصد پر توجہ دے رہے ہیں۔

  
 شکریہ محترمہ گندارا ، آپ اس کا کیا جواب دیں گے؟

  
 ہاں آپ کا شکریہ. میرا خیال ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ میں نے جوڑے کے دشواریوں کو دیکھا ہے جو بورڈ کے ساتھ ہو

 رہے ہیں۔ ایک ہم آہنگی ، بات چیت اور صرف یہ کہ ٹیم ورک ایک ساتھ ہو رہا ہے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ ہم اپنی توجہ کھو
 دیتے ہیں کیونکہ جیسا کہ ٹفنی نے کہا جب آپ کے پاس پانچ گھنٹے کی بورڈ میٹنگ ہوتی ہے یا چھ گھنٹے بورڈ

 میٹنگ والے لوگ ٹینجنٹ پر چلے جاتے ہیں اور آپ اس طرح کی توجہ مرکوز کرتے ہیں۔ ام ، ہمیں اس کو طلباء کے پاس
 واپس النے کی ضرورت ہے ، کیوں کہ واقعتا ہم طالب علموں کی وجہ سے منتخب ہوئے ہیں۔ والدین ،   برادری کے ممبران ہمیں
 آواز بننے کے لئے منتخب کررہے ہیں۔ ہمارے پاس ان کے طلبہ کے لئے ایک پلیٹ فارم ہے۔ لہذا مجھے لگتا ہے کہ ہمیں طلباء

 اس کو واپس النے کی ضرورت ہے کیونکہ ایک بار پھر ہمارے طلباء کامیاب ہوجاتے ہیں ، ہماری جماعت کامیاب what's کے ل
 ہوگی۔

  
 شکریہ ایک جواب ، مسٹر شمٹ؟

  
 ہاں ، ٹھیک ہے ، سب سے پہلے ، میں محترمہ ہیریسن کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی۔ مجھے لگتا ہے کہ اس نے اس کو بہت

 اچھی طرح سے چھو لیا۔ ترجیح طلباء اور عملے کے لئے محفوظ اسکولوں کی ضرورت ہے۔ طلبا کو ہر چیز میں پہلے نمبر پر آنا
 ہے۔ ہمیں کالج اور کیریئر کے تیار طلبا کی فیصد میں اضافہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں کم کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے
 اسکولوں میں تعلیمی نتائج کو بہتر بناتے ہوئے ، کم کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے اسکولوں میں اخراجات کو ترجیح دیتے



 ہوئے ایکویٹی کو فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ 440 ملین ڈالر کے بجٹ کے ساتھ ، مناسب وسائل ہونے چاہیں۔ تمام معامالت کا
 خیال رکھنا

  
 بورڈ آف ٹرسٹی کی ISD شکریہ محترمہ ہیریسن ، میں آپ سے سواالت کا اگال دور شروع کرنے کا خواہاں ہوں۔ راؤنڈ راک

 طرح شفافیت کس طرح نظر آنی چاہئے؟ فنانس ، طلباء کے ماہرین تعلیم ، یا آپریشن کے شعبوں میں مثال کے طور پر؟
  

 مجھے یہ سوال پسند ہے۔ لہذا شفافیت کا پہال دستہ یہ ہے کہ لوگ دراصل معلومات تک رسائی حاصل کرسکتے ہیں اور رسائ
 واضح ہے۔ اتنی آسانی سے قابل رسائی واضح معلومات۔ مجھے یہ معلوم ہوا اور میں نے اس سے پہلے ہی اس کو چھو لیا ، شاید ان

 سات گھنٹوں کے بورڈ میٹنگوں کی وجہ سے جہاں آپ دیکھنا اور حصہ لینا ختم کر چکے ہو ، لوگ ضروری طور پر
 یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ برادری اس معلومات کے کاٹنے والے سائز کے to نہیں جانتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ میں واقعتا

 بٹس وصول کرسکے ، تاکہ وہ جان لیں کہ ان کے ٹیکس ڈالر کیسے خرچ کیے جارہے ہیں۔ ٹرسٹی کوری ویسا نے
 کمیونٹی کے ساتھ شفاف ہونے اور لوگوں کو یہ بتانے کے لئے کہ ان کا پیسہ کس طرح خرچ کیا جارہا ہے ، ایک خوبصورت
 کام انجام دیا ہے۔ لہذا حقیقت میں شفافیت کا مطلب صرف سچ کہنا ہے۔ اور اگر مجھے کوئی ایسا عالقہ منتخب کرنا پڑا جس میں

 راؤنڈ راک آئی ایس ڈی کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے تو ، میں سوچتا ہوں کہ کبھی کبھی ہمیں یہ پیسہ کہاں جارہا ہے
 کے بارے میں سچ بتانے میں ایک مسئلہ درپیش ہوتا ہے ، اور اگر آپ اس مسئلے کو تسلیم نہیں کرتے ہیں تو واقعی میں کوئی
 مسئلہ حل نہیں کرسکتا ہے۔ اور اگر آپ مسئلے کے بارے میں سچے نہیں ہیں۔ اور بطور ٹرسٹی ، میں یہ یقینی بنانے کے

 لئے تیار ہوں کہ میں یہ سواالت ضلع سے پوچھ رہا ہوں اور اس معلومات کو برادری کے ساتھ اور آسانی سے قابل رسائی
 طریقوں سے بھی بانٹ رہا ہوں۔

  
 شکریہ کیا آپ ہمارے ساتھ اپنا جواب مسٹر کولنز شیئر کرسکتے ہیں؟

  
 جی ہاں. شکریہ دوم یہ سمجھتے ہیں کہ شفافیت کے برعکس بھی پھڑپھڑاہٹ ہے۔ اور یہ صحیح طور پر کہا گیا ہے کہ

 مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اس بات کا یقین کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ایگزیکٹو II ان مالقاتوں میں بہت ساری فالف ہوتی ہے۔
 سیشن کے وقت کی مقدار کو کم سے کم کریں اور چیزوں کو زیادہ سے زیادہ سیدھے سادے رکھیں۔ بہت ساری چیزیں نہیں

 ہیں ، مجھے یقین ہے کہ ایگزیکٹو سیشن میں قانون سازی کو سنبھالنا ہوگا۔ اور کچھ چیزوں میں حقیقت کو چھپانے کے لئے
 اس کا غلط استعمال کیا جاسکتا ہے۔ اگر ہم اسے ایک دو جملے میں یہ واضح نہیں کرسکتے ہیں کہ اصل اخراجات کیا ہیں ،
 شاید اسی چیز پر ہمیں کچھ اور بات کرنی چاہئے۔ دوسرا رخ یہ ہے کہ ، ہم انتظام کرنے کے لئے ایک پیشہ ور سپرنٹنڈنٹ
 کی خدمات حاصل کرتے ہیں۔ مینیجرز کو انتظام کرنے دیں۔ مائکرو مینجمنٹ سے دور ہوجائیں۔ ہم یہاں کون سے برانڈ کے
 کمپیوٹر کے بارے میں بات کرنے کے لئے نہیں ہیں۔ ہم نے محسوس کیا کہ ہم اس کے بارے میں بات کریں گے کہ ہم

 کس برانڈ کاغذی کلپس یا کاپیئر پیپر استعمال کرتے ہیں۔ مائکرو مینجمنٹ پر کاٹ کر وقت کاٹ دیں۔ بورڈ کو وہ کام کرنے دیں جو
 بورڈ کو کرنا ہے ، سپرنٹنڈنٹ کو انتظام کرنے دیں کہ وہ کیا کرنا ہے۔

  
 شکریہ مسٹر شمٹ۔

  
 ٹھیک ہے ، میں سپرنٹنڈنٹ کو چھونے کے لئے مسٹر کولنز کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ ٹرسٹیاں سپرنٹنڈنٹ کا
 کے II ، مائیکرو مینجمنٹ نہیں کرسکتے ہیں ، سپرنٹنڈنٹ ٹرسٹیوں کو اطالع دیتے ہیں۔ جہاں تک شفافیت ہوتی ہے
 خیال میں شاید یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے جس نے مجھے پالیسی میں شامل کیا ، لہذا ضلع میں شفافیت کا فقدان تھا۔ میں ایک

 مثال استعمال کرنے واال ہوں۔ اگر آپ نے ایک کھال حوالہ درخواست داخل کردی ہے اور اس میں طلبا کی معلومات شامل ہے تو ،
 کے مطابق بنیادی طور پر اس معلومات کو روکنے کی اجازت دی گئی ہے۔ لیکن ، اگر طلباء اکثر ملوث نہیں FERPA اضالع کو فی
 ہوتے ہیں تو ، ضلعی اٹارنی جنرل کے پاس رائے طلب کرے گا اور پھر آپ کو اٹارنی جنرل سے بات چیت کرنا پڑے گی اور

 آخر کار آپ کا ڈیٹا حاصل کرنا پڑے گا۔ قابل اعتماد ویسا نے پوسٹنگ اور کمیونٹی کو یہ بتانے کا ایک ناقابل یقین کام انجام دیا ہے
 کہ بورڈ میں کیا سرگرمیاں ہیں۔ روس نے جو کچھ کہا ہے اس سے بند دروازوں کے پیچھے چل رہا ہے۔ وہ قانونی طور پر محدود

 ہیں کہ وہ بند دروازوں کے پیچھے کیا کرسکتے ہیں۔ طلبا کی معلومات ، حفاظت اور امالک کی خریداری۔
  

 شکریہ محترمہ گندارا ، کیا آپ جواب دینا چاہیں گے؟
  



 ہاں آپ کا شکریہ. ام پہلی دفعہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے بجٹ پڑھا ہے۔ میں نے بجٹ پر غور کیا اور باہر کی
 کمیونٹی کے ممبر کے تناظر سے دیکھا ، وہاں بہت سارے عالقے ایسے ہیں جو اتنے شفاف نہیں ہیں اور آپ اس کے

 بارے میں زیادہ تفصیل سے نہیں جاتے ہیں ، آپ کو یہ بہت بڑی تعداد نظر آتی ہے اور اس میں کوئی تفصیل نہیں ہے۔ اس
 کے بارے میں. ام ، ہمیں ایسے ڈیٹا کی ضرورت ہے جو آسانی سے ہمارے معاشرے کے ممبروں اور ہمارے والدین کے لئے آسانی

 سے دستیاب ہو۔ لیکن سب سے اہم بات ہم ان عالقوں کو پیسہ دے رہے ہیں جہاں ڈیٹا تک نہیں رکھا جاتا ہے۔ تو ہم کیسے
 رکھ سکتے ہیں ، ہم کیسے جان سکتے ہیں کہ خدمات اور پروگرام کام کررہے ہیں اگر آپ اس بات پر بھی توجہ نہیں دے
 رہے ہیں کہ وہ ہمارے پاس ڈیٹا رکھتے ہیں تاکہ انھیں کھینچنے اور جوابدہ رکھنے کے قابل ہو۔ لہذا ، ایک ، میں
 یہ کہوں گا کہ ہمیں شفاف ہونے کی ضرورت ہے ، لیکن دو ، ہمیں یہ بھی یقینی بنانا ہوگا کہ ہم اپنے پاس رکھے ہوئے
 ہیں اور جب ہم آگے چلتے ہیں تو ہم اس کوائف کو حاصل کر رہے ہیں تاکہ ہم لوگوں کو جوابدہ بنائیں اور اپنی برادری کے

 لئے شفاف ہوں۔
  

 آپ کے اوزار tools ہر عمر کے ، اب اور آگے بڑھنے والے بچوں کی مدد کے ل ، all مسٹر شمٹ ، ہمارے آخری سوال کے ل
 آپ کے کیا خیاالت ہیں ، جو اس وقت وبائی امراض کی وجہ سے ہمارے سیکھنے کے ماحول میں your اور رہنما خطوط کے ل

 ذہنی صحت کے ساتھ جدوجہد کر رہے ہیں؟
  

 اس ضلع نے حال ہی میں بلو بنیٹ سے ذہنی صحت سے متعلق امداد کے لئے معاہدہ کیا تھا اور ان طلباء کی شناخت کی ضرورت
 ہے اور وسائل کو ان کی طرف رہنمائی کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک بار پھر ، اس مسئلے کو حل کرنا مشکل ہے جب تک آپ کو یہ

 معلوم نہ ہو کہ یہ کہاں سے آرہا ہے۔ آؤٹ ریچ ہونا ہے اسے بنانا ہے۔ میں بورڈ کے بہت سارے اجالسوں میں رہا ہوں جہاں
 والدین آرہے ہیں اور بورڈ کو مخاطب کررہے ہیں ، اپنے خدشات کو بانٹ رہے ہیں اور بورڈ کی میٹنگ میں بورڈ والدین پر

 کوئی رد عمل ظاہر نہیں کرسکتا کیونکہ بورڈ کی پالیسی کا کچھ حصہ آگے پیچھے نہیں ہوتا ہے۔ انہیں صرف سننا ہے۔ لیکن
 جب وہ سنتے ہیں تو پھر ہمیں یہ معلوم کرنا ہوگا کہ پردے کے پیچھے کیا ہوتا ہے اور کیا ان امور پر توجہ دی جارہی ہے۔

 شکریہ
  

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

 ہاں ، کچھ خیاالت اور اوزار جن سے میں نے چیف آف پولیس مسٹر یاربرو کے ساتھ بات کی ہے اور میں نے ڈاکٹر ایمی
 گروسو کے ساتھ بات کی ہے اور ان کا ایک حیرت انگیز پروگرام ہے جو وہ ساتھ دے رہے ہیں۔ اور نہ صرف یہ کہ ذہنی صحت

 کا اہم حصہ خاص طور پر کوویڈ کے دوران بہت اہم ہے ، میرا مطلب ہے کہ میں ڈیل کر رہا ہوں کہ میرے گھر میں تین
 نوعمر افراد ہیں۔ تو میں جانتا ہوں کہ اس نے انھیں صرف ایک اسکول اور نوعمر سطح سے متاثر کیا ہے۔ لیکن اس سے بھی
 اہم بات یہ ہے کہ جب ہم یہ طالب علم اسکول اور اسکول میں واپس آ جائیں گے تو ہم کیا کریں گے ، اور مجھے یقین ہے کہ
 اس راہ میں آگے بڑھ سکتے lead آپ جانتے ہی ہیں کہ ، ڈاکٹر گروسو اور ان کی ذہنی صحت کے پیشہ ور افراد واقعتا

 نہیں مجھے سب کچھ معلوم نہیں ہے۔ میں ہر چیز جاننے کا دعوی نہیں کرتا ہوں۔ لیکن میں جانتا ہوں کہ ایسے II ہیں۔ تو
 مضامین کے ماہر موجود ہیں جو ہماری مدد کرسکتے ہیں اور وہ اوزار اور وسائل فراہم کرسکتے ہیں جن کی ہمیں ضرورت

 ہے۔ لہذا ہمارے تمام بچے کامیاب ہیں اور ہم اس منتقلی سے نمٹنے کے ل، ، اس اسکول کو صحت مند انداز میں حاصل کرتے
 ہیں۔

  
 آپ کے آئیڈیا کیا ہیں ، اور یہ آپ کے لئے for میں ایک بار اور سوال دوبارہ شروع کروں گا۔ اوزار اور رہنما خطوط کے ل

 آپ کے اوزار اور رہنما خطوط کے لئے tools ہیں ، مسٹر کولنز۔ اب اور آگے بڑھنے والے تمام عمر کے بچوں کی مدد کے ل
 کیا خیاالت ہیں ، جو اس وقت وبائی امراض کی وجہ سے ہمارے سیکھنے کے ماحول میں ذہنی صحت کے ساتھ جدوجہد کر

 رہے ہیں؟
  

 تم جانتے ہو ، یہ مضحکہ خیز ہے۔ ہاں ، حقیقت میں یہ کوئی مضحکہ خیز بات نہیں ہے۔ مجھ سے بہت سارے والدین نے
 رابطہ کیا ہے۔ بہت سارے لوگ ان کے بارے میں فکرمند ہیں ، ہمارے کچھ انتہائی کمزور طلباء سسٹم میں۔ وہ لوگ جو مدد

 کے لئے پہنچ رہے ہیں ، جو مدد کے لئے دعا گو ہیں۔ اور آپ جانتے ہو ، میں سوچتا ہوں جب تک ہم سب کو کالس روم میں
 واپس نہیں آجاتے ، ان ضروریات کو پورا کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اگر ہم سنگ میل طے کرتے ہیں تو ہم

 روکتے ہیں ، قطع نظر اس سے قطع نظر کہ ہم جو بھی اوزار hold اہداف طے کرتے ہیں اور اپنے آپ کو ان اہداف کے ل
 لیں ، ہم اپنی پیشرفت کی پیمائش کر سکیں گے اور جان سکیں گے کہ کیا ہم حقیقت میں پیشرفت کررہے ہیں یا نہیں۔ سب



 سے اہم چیز جو ہم ابھی کر سکتے ہیں وہ ان اعلی ضرورت طلبہ ، ان بچوں ، اپنے بچوں ، ہمارے بچوں کے بارے میں بات
 کر رہی ہے جو وہاں موجود ہیں جنہیں بری طرح مدد کی ضرورت ہے۔ خصوصی تعلیم ، ڈیسالکیا دماغی صحت کے مسائل۔ ہم نے
 ایک راستہ تیار کرنا ہے۔ یہ وہ بچے ہیں جو دراڑیں پڑ رہے ہیں اور اگر ہم کاروبار کا معقول تیزی سے خیال نہیں رکھتے

 ہیں۔ وہ ان درار سے گذر رہے ہیں۔
  

 شکریہ اور مس ہیریسن ، آپ اس کا کیا جواب دیں گے؟
  

 میرے خیال میں کوویڈ 19 کے بارے میں ایک بدقسمتی بات یہ ہے کہ یہ بھی ہے ، مجھے نہیں معلوم ، مجھے لگتا ہے کہ اس
 نے کھیل کے میدان کو برابر کردیا ہے۔ اسکول کے سال اور غیرمعمولی وقت کے اچانک ختم ہونے سے لے کر تمام طلبا کسی حد تک
 شکر گزار ہوں کہ اس بورڈ نے سماجی کارکنوں میں grateful صدمے کے ساتھ ہمارے پاس واپس آرہے ہیں۔ لہذا میں واقعتا
 1.2 ملین ڈالر کی سرمایہ کاری کی ہے۔ میں کالس روم ایجوکیٹر کی حیثیت سے واضح ہونا چاہتا ہوں ، کیا میں جانتا ہوں کہ
 ہاں ، ہمارے طلباء کی سب سے کمزور آبادی جدوجہد کر رہی ہے ، لیکن واقعتا میں ابھی تمام طلبا کو اپنے دماغ کو اس نئی دنیا ،

 مختلف دنیا کی طرح کی طرح لپیٹنے کے ساتھ جدوجہد کر رہا ہوں۔ . لہذا ان خدمات کے حامل ، اساتذہ رکھنے والے جو
 صدمے سے آگاہی سیکھنے اور نقطہ نظر کو سمجھتے ہیں ، کچھ طرز عمل جو ہم اب کالسز میں دیکھ رہے ہیں کہ آیا

 عملی طور پر شخصی طور پر ہے یا نہیں اس سلسلے میں اس وقت کے دوران طلباء نے جو تجربہ کیا ہے اس سے وہ باہر ہوگئے
 تیار کررہے ہیں اور preparing ہیں۔ کالس روم کی لہذا یہ واقعی اہم ہے کہ ہم اساتذہ کو اپنے طلبا کو بہترین بنانے کے ل

 ہم ذہنی اور سلوک کے محکمہ صحت میں ڈاکٹر ایمی گروسو کے کام کی حمایت جاری رکھے ہوئے ہیں۔ میں ضروری طور
 پر یقین نہیں کرتا کہ 15 سماجی کارکن کافی ہیں لہذا ہمیں سرمایہ کاری بڑھانے کی ضرورت پڑسکتی ہے۔

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

 ریڈ کارڈ ask لئے ہمارے پاس ڈیڑھ منٹ ہوگا۔ ہم وہی پیال کارڈ 30 سیکنڈ باقی پر رکھیں گے اور آپ کو رکنے کے ل
 رکھیں گے۔ ہم محترمہ گندارا کے ساتھ شروعات کرنے جارہے ہیں۔ محترمہ گندارا ، آپ کو پہال اختتامی بیان ملتا ہے۔

  
 شکریہ اور ایک بار پھر میں اس پلیٹ فارم کے انعقاد کے لئے پلیس چھ اور پی ٹی اے اور کونسل کے لئے حصہ لینے والے
 کے ساتھ۔ میں ایک ADHD امیدواروں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ میں چھ کی ماں ہوں ، ایک آٹزم کے ساتھ اور دو

 ناقابل یقین گول راؤنڈ آئی ایس ڈی ٹیچر اور ایک کوچ کی بیوی ہوں اور میں ایک رضاکار اور وکیل اور ایک سرپرست ہوں۔ میں
 دیکھتا ہوں اور میں طالب علم ، اساتذہ اور برادری کے ممبر کے دونوں نقطہ نظر سے مایوسیوں اور کامیابیاں سنتا ہوں۔ اگر
 بورڈ میں منتخب ہوتا ہے تو ، ہاں ، میں تمام طلباء اور والدین کی وکالت کروں گا۔ میں سنوں گا کہ میں اساتذہ ، منتظمین اور
 کام کروں گا۔ میں مقرر کردہ work کمیونٹی ممبروں کے ساتھ مل کر راؤنڈ راک کو آئی ایس ڈی کو بہترین بنانے کے ل

 اپنے سپرنٹنڈنٹ کو جوابدہ ٹھہراؤں گا اور کمیونٹی کے لئے شفاف ہوں گا۔ میری دادی نے مجھے ہمیشہ I میٹرکس کے ل
 ایک حوالہ بتایا کہ یہ آج بھی میرے ساتھ ہے اور میرے چھ بچے ہیں لہذا میں اس حوالہ کو دل سے لیتا ہوں۔ اس نے مجھے

 کے ISD بتایا کہ بچے کی پرورش میں ایک گاؤں لگتا ہے اور میں اس پر پورے دل سے یقین کرتا ہوں۔ ہم ، ہم سب ، راؤنڈ راک
 ہمارے طلبا کے لئے وہ گاؤں ہیں ، مجھے آپ کا ووٹ ملنے پر خوشی اور شکرگزار ہوں گے۔ گنڈارا کو ووٹ دیں ، چھ مقام

 دیں۔ شکریہ
  

 آپ کا شکریہ ، محترمہ گندارا۔ مسٹر شمٹ ، کیا آپ بند کرنا چاہیں گے؟
  

 ضرور ، شکریہ چونکہ میں نے پہلے ٹرسٹی ریاضی کا تذکرہ کیا تھا ، لہذا میں سمجھتا ہوں کہ نومبر میں ہمیں
 دوسرے ٹرسٹیوں کا ذکر کرنا مناسب ہوگا۔ میں برادری کی خدمات کے لئے ٹرسٹی نکی گونزالز کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔
 اس نے چھ سال خدمات انجام دیں۔ شکریہ ، ٹرسٹی گونزالیز۔ میں آپ کو اپنے آنے والے الیکشن میں نیک خواہشات کی خواہش

 کرتا ہوں۔ معتبر چارلس چاڈویل کا خصوصی شکریہ بھیجنا چاہتا ہوں۔ میں سننے کے لئے ہمیشہ تیار رہنے کے لئے
 ٹرسٹی چاڈ ویل کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ چاڈ نے اپنے آپ کو ہر اس شخص کے لئے مہیا کیا جس نے اپنا وقت مانگا اور وہ

 ہمیشہ ضلع کو درپیش مسائل پر اپنے خیاالت بانٹنے کے لئے تیار تھا۔ ٹرسٹی شیڈویل طلباء اور عملے کے لئے چیمپئن تھے۔
 اسے یاد کیا جائے گا۔ آپ کی 12 سال کی خدمت کے لئے ٹرسٹی شیڈویل کا شکریہ۔ قابل اعتماد میسن موسی بطور ٹرسٹی اپنی

 چار سالہ میعاد ختم کررہے ہیں۔ میں اسکول بورڈ کے امیدوار اور ٹرسٹی کے لئے نئی بار مرتب کرنے کے لئے ٹرسٹی
 موسٰی کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں موسٰی کے تمام معتبر کارناموں کو یہاں پر بانٹوں ، لیکن
 پر پوسٹ کروں گا۔ آپ کا شکریہ کہ امانت مند موسی میں نے اپنے dgs4rrisd.org میں انہیں اپنے امیدوار کے ویب صفحہ



 ملک کی خدمت کی اور اب یہ ایک اعزاز اور اعزاز کی بات ہوگی کہ اپنی برادری کی خدمت ہمارے بچوں کی ضروریات پوری کی
 جا.۔ محفوظ اسکول ، سیکھنے میں مساوات ، مساوات اور وسائل۔ معتمد کی حیثیت سے میرا زور ہمیشہ ، طلباء و طالبات اور چمکدار

 اور شیشے سے پہلے رہے گا۔ فینسی عمارتیں اچھی ہیں ، لیکن وہ ہمارے بچوں کو تعلیم نہیں دیتی ہیں۔ ووٹ ڈالنا یاد
 رکھیں ، ڈیوڈ جی شمٹ ، آر آر ایس ڈی پلیس 6۔

  
 شکریہ مسٹر شمٹ۔ برائے مہربانی محترمہ ہیریسن ، اپنا اختتامی بیان ہمارے ساتھ شیئر کریں۔

  
 کرنے کے لئے خوش. مجھے آج کی رات بہت خوشی ہوئی ہے کہ دوسرے امیدواروں اور میری دوڑ سے سن کر مجھے بہت اچھا
 میں آپ کی طرف سے سن کر شکرگزار ہوں۔ شکریہ پی ٹی اے میں جو I'm لگا ، بہت سارے اہم نکات ہوئے ہیں اور اس ل
 آپ سے جاننا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں آپ کو یہ نہیں بتا رہا ہوں کہ میں اس طریقے سے کیا کرنے جا رہا ہوں جس
 کا میں وعدہ کر رہا ہوں۔ میں نے پہلے ہی کام نہیں کیا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ میری تاریخ خود ایک تعلیمی وکیل کی حیثیت

 کے طور پر اور ایک سرشار کمیونٹی ممبر کی حیثیت سے بات کرتی ISD سے ، تمام بچوں کے محبوب اور مددگار اور راؤنڈ راک
 ہے۔ لہذا میں نے آپ کو بورڈ کے ہر اجالس میں خصوصی تعلیم کے طالب علموں کے والدین کو تقریر کرتے ہوئے سنا ہے۔ میں
 نے سنا ہے کہ آپ نے ڈیسکلیشیا کے والدین کو ہر بورڈ میٹنگ میں تقریر کرتے ہوئے کہا ہے۔ میں نے سنا ہے کہ آپ نے بورڈ

 کی ہر میٹنگ میں استحکام کا اظہار کیا ہے اور آپ کی ضروریات ، آپ کے بچے کی ضروریات ، ہماری برادریوں کی ضروریات
 کی حمایت کی ہے۔ میری گارنٹی یہ ہے کہ میں آپ کو سنتا ہوں اور میں کارروائی کرنے اور سننے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ جہاں
 آپ کو یقین نہیں ہے کہ ہم اتفاق نہیں کرتے ہیں ، براہ کرم آگے بڑھیں۔ میں کسی سے بات کر کے خوش ہوں اور میرا

 پلیٹ فارم سیاسی نہیں ہے۔ میرا پلیٹ فارم وہ ہے جو طلبا کی ضروریات کو مرکز کرتا ہے اور اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ ہم جو
 کچھ بھی رکھتے ہیں ، اور راؤنڈ راک آئی ایس ڈی میں جو برکت ہے وہ طلباء کی تائید اور معلمین کی مدد کرنے اور ایک
 پر میری تالش کرسکتے ہیں اور www.tiffanie4rrisd.com مضبوط برادری کی تعمیر کے لئے استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ

 برائے کرم مجھے امیدوار ووٹ دیں ، جس کے پاس رسیدیں ہوں۔ شکریہ
  

 شکریہ ، محترمہ ہیریسن۔ مسٹر کولنس فرش کے لئے آپ کے اختتامی بیان کے لئے آپ کے ہیں۔
  

 پہلے میں پی ٹی اے اور بورڈ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے اس اعزاز کی بات ہے کہ آپ اس فورم میں آپ سے خطاب
 کرسکیں گے۔ اور یہ میرے لئے اعزاز کی بات ہے کہ آپ سے بات کر سکوں اور ان دوسرے امیدواروں کے ساتھ حاضر ہوں۔ میرا
 ارادہ ہے کہ وہاں کی خاموش اکثریت کے لئے ہم آواز ہوں جو ہمارے ملک کے بانی والدوں کے وژن کی تعظیم کرنے والوں کے
 لئے بات کریں۔ ہمارے اداروں میں حب الوطنی ، عقیدت ، ایمانداری اور رنگ پرستی کی ہماری عظیم ، ٹیکساس روایات کا احترام
 کرنا۔ ہمیں اپنے طلباء ، اپنے پیارے بچوں کو پہلے رکھنے کی ضرورت ہے۔ کچھ نظریہ نہیں جو انھیں یہ بتائے کہ وہ

 کمزور ، مظلوم ، بے اختیار ہیں۔ ہمیں تعلیم اور سخت محنت کی ضرورت ہے تاکہ اس اگلی نسل کو کامیابی کی کلید سمجھا جا.۔
 براہ کرم براہ کرم بیلٹ کے اختتام تک وہاں موجود رہیں۔ ہم آپ پر انحصار کر رہے ہیں ، براہ کرم رسل ونسٹن کولنز کو جگہ

 6 کے لئے ووٹ دیں۔ شکریہ۔ ایک بار پھر ، پی ٹی اے یہ بات کرنا میرا اعزاز تھا۔
  

 ہمارے رائے دہندگان ، مسٹر کولنز ، محترمہ ہیریسن ، مسٹر شمٹ اور محترمہ گندارا کا اس ووٹر ایونٹ میں شرکت کے لئے
 کے برادری ، اسکولوں ، والدین ،   اساتذہ ، منتظمین اور طلبا کی خدمت کے لئے آپ ISD آپ کا شکریہ۔ پی ٹی اے نے راؤنڈ راک
 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 کی راؤنڈ راک کونسل پر پوسٹ کیا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ
RRISDPTA.ORG   ایک وہ پائے جاتے ہیں کے طور پر دوسری جگہ فورمز کے ساتھ ساتھ راؤنڈ راک ISD کونسل پی 

 امیدواروں کی بایو انفارمیشن بھی پوسٹ کی جائے گی ، اور فورمز کے بعد امیدواروں کو موقع ملے گا .ND ٹی اے سوشل میڈیا پر
 کہ وہ دوسرے مقامات کے فورموں میں جو سواالت ہیں ان کو تحریری شکل میں جواب دیں۔ امیدواروں اور شب بخیر۔

 
 

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

