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 پی آر اے کی راؤنڈ راک آئی ایس ڈی کونسل کی میزبانی میں 2 آر آر آئی ایس ڈی اسکول بورڈ
 کے 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 کے بعد ایک غیر تجارتی غیر فرقہ وارانہ غیر جانبدار تنظیم ہے جو کسی بھی امیدوار یا

 سیاسی جماعت کی توثیق نہیں کرتی ہے ، کے بعد میں صدر ہوں۔ میں اپنے خاص مہمانوں ، ٹیکساس پی ٹی اے کے صدر
 سوزی کینن اور ٹیکساس پی ٹی اے کے صدر ماریسول رینڈل 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 اے قوم کی سب سے قدیم اور سب سے بڑی چائلڈ ایڈوکیسی تنظیم ہے جس
 کا مشن ہے کہ وہ ہر بچے کی ممکنہ حقیقت کو اہل خانہ اور برادریوں کو شامل کرکے اور تمام بچوں کی وکالت کرنے کے لئے
 بااختیار بنائے۔ 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 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 چیئر ہیدر الرنس پیش کرتا ہوں۔
  

 ہیلو ، اور آج ہمارے ساتھ شامل ہونے کے لئے امیدواروں ، ناظرین اور ہمارے راؤنڈ راک آئی ایس ڈی کونسل کے رضاکاروں کا
 شکریہ۔ میں آج کی شکل کا ٹائم کیپر بھی رہوں گا۔ یہ میری اعزاز کی بات ہے کہ آپ محترمہ ماریہ مدینہ ملنر کو ان فارموں
 آپ کو ہمارے ماڈریٹر سے متعارف کرائیں۔ مسز ملنر وسطی ٹیکساس میں رائے دہندگان کی ایک قابل عمل مصروفیت our کے ل

 اور کمیونٹی پہنچنے کی رہنما ہیں۔ وہ جماعتوں اور اسکولوں کے اضالع میں غیر جانبدارانہ جامع کمیونٹی ووٹرز کی
 شمولیت اور شراکت کے پروگراموں کی رہنمائی اور ترقی کرتی ہے۔ وہ ووٹروں کی ایک معروف تنظیم میں ایکویٹی اور شمولیت

 کے تیسرے سال کی رہنما بھی ہیں۔ ایک الطینیہ کے ثقافتی مشیر کی حیثیت سے مسز ملنر نے 2017 میں وائسس تیجس کی
 مشترکہ بنیاد رکھی ، جس نے ٹیکساس ہل ملک کی پوری برادریوں میں الطینی ووٹروں تک رسائی کے موضوع پر باقاعدگی

 سے پیش کیا۔ وہ متعدد واقعات میں رائے دہندگان کی شمولیت اور تاریخ کے موضوع پر ایک ترجمان اور پینل کی رکن رہ چکی ہیں
 اور اکثر وہ آسٹن کے پورے عالقے میں میڈیا پروگراموں میں غیر منقولہ رائے دہندگان تک رسائی لیڈر کی حیثیت سے نمایاں

 ہوتی ہیں اور یکجہتی کے باقاعدہ مقامات سمیت۔ ہم مسز 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۔

  
 پی ٹی اے کی راؤنڈ راک آئی ایس ڈی کونسل کا شکریہ کہ آج کے رات کے اعتدال پسند فورم کو مدعو کرنے کی دعوت پر۔ میں
 اپنے ناظرین کو یہ یاد دالنے کے لئے یہ لمحہ گزارنا چاہتا ہوں کہ جب ہم اسکول ڈسٹرکٹ بورڈ آف ٹرسٹی جیسے دفتر
 پر بات کرتے ہیں کہ ہم بیلٹ ووٹنگ کو زیر بحث لیتے ہیں۔ ڈاؤن بیلٹ ووٹنگ ان دفاتر کو ووٹ دینے کا عمل ہے جو اکثر

 بڑے انتخابات سے منسلک ہوتے ہیں جیسے صدارتی اور کانگریس کے دفاتر کو ووٹ دینا۔ میں تمام امیدواروں کو جگہ دو کے ل
introduce 90 متعارف کرانا چاہتا ہوں۔ لسی میسی ، کارنل ووڈریج اور مریم بون۔ امیدواروں کو ہر دو منٹ کے امیدوار کا بیان اور 
 سیکنڈ کا اختتامی بیان دیا جائے گا۔ 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 کھو دیتا ہے تو ہم
 کہتے ہیں کہ وہ جلدی سے اس فورم میں دوبارہ داخل ہوں۔ ویبنار میں دوبارہ داخل ہونے کے بعد ، آپ کو ان سوالوں کے
 جوابات دینے کی اجازت ہوگی جن کا آپ نے اجازت دینے میں وقت ضائع کیا۔ ہم سواالت بیلٹ آرڈر اور متبادل میں پوچھیں گے

 جو ہر بار شروع ہوتا ہے۔ آئیے شروع کریں لسی میسی کے دو منٹ کے بیان سے۔ مس مس؟
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 پہلی جماعت کا استاد ISD شام بخیر. میرا نام لسی میسی ہے اور میں دوسری جگہ کے لئے دوڑ رہا ہوں۔ میں سابق راؤنڈ راک
 ہوں ، ریاست ٹیکساس کا وکیل اور ایک بڑی سرکاری ایجنسی کا سینئر رہنما۔ سب سے اہم بات میں دو لڑکوں کی ماں ہوں جن

 میں پاسی گرمی میں پانچویں جماعت کا طالب علم بھی شامل ہے۔ میں اسکول بورڈ کے لئے دوڑ رہا ہوں کیوں کہ میں راؤنڈ
 کے بچوں اور اساتذہ کی گہری نگہداشت کرتا ہوں اور انہیں ایسے ٹرسٹیوں کی ضرورت ہوتی ہے جو قابلیت ، ISD راک

 تجربات اور مہارتوں والے قائدین ہوں تاکہ یہ یقینی بنائے کہ تمام بچوں کی ترقی کی منازل طے ہوسکے۔ ہمارے اساتذہ کے پاس
 اعانت وسائل اور قیادت موجود ہے جس کی انہیں کامیابی کی ضرورت ہے اور ہمارے بچوں کو سیکھنے کے محفوظ ماحول ہیں۔

 میرا تجربہ ایک معلم ، وکیل ، رہنما اور راؤنڈ راک آئی ایس ڈی کی ماں مجھے ٹرسٹی کی حیثیت سے خدمات انجام دینے کے ل.
 اچھی طرح سے لیس کرتی ہے۔ میرے تدریسی تجربے سے مجھے ایک استاد کا نقطہ نظر اور بصیرت ملتی ہے جس کا مجھے یقین ہے کہ

 ضرورت ہے۔ ایک وکیل کی حیثیت سے ، میں ایک تنقیدی مفکر ، ایک تربیت یافتہ سننے واال needs اسکول کے ہر بورڈ کو واقعتا
 اور کوئی بھی ہوں جو موجودہ فیصلوں کے طویل مدتی اثرات کے بارے میں ہمیشہ سوچتا اور مشورہ دیتا ہوں۔ فی الحال ، میں
 ایک بڑی تنظیم کے لئے کارروائیوں اور پالیسیاں اور 1.4 بلین ڈالر کے بجٹ کی نگرانی کرتا ہوں اور مجھے ضرورت ہے کہ میں

 اچھے فیصلے کو استعمال کروں اور تنظیم کے مشکل ترین فیصلے کرنے میں ہمت کے ساتھ کام کروں۔ اور ایک ماں کی حیثیت
 سے ، مجھے دلچسپی ہے کہ ہم سب کے بچوں کی ترقی کی منازل طے کریں۔ ہمارے اساتذہ کو ان کی ضرورت والی قیادت اور وسائل
 کو ایک ایسے ٹرسٹی RRISD کی تائید کرنی ہوگی اور یہ کہ ہمارے بچوں کو سیکھنے کے معیار کے محفوظ ماحول ہیں۔

 کی ضرورت ہے جو مجھے پسند ہے نہ صرف اس کو سمجھتا ہے بلکہ اسے ٹیکس ادا کرنے والے ڈالروں کا ایک اچھا اسٹیوور
 ی حکمرانی کا تجربہ ہے جس کے مثبت نتائج برآمد ہو رہے ہیں۔governance ہونے کا حقیقی تجربہ ہے اور جس کے پاس اچھ
 نیز ، ہمارے اساتذہ کو معیاری تجربہ کار رہنماؤں کی ضرورت ہے جو دراصل یہ سمجھتے ہیں کہ انھیں سونپے گئے تمام
 بچوں کو پڑھانے کی ضرورت ہے۔ میں نہ صرف اس ایونٹ کی میزبانی کے لئے پی ٹی اے کی راؤنڈ راک آئی ایس ڈی کونسل

 اسکول برادری کے لئے کرتے ہیں اور آپ کی ISD کی تعریف کرتا ہوں ، بلکہ وہ اس قابل ذکر کام کے لئے کہ وہ راؤنڈ راک
 مصروفیت اور دلچسپی کو یقینی بنانے کے لئے آج رات گھر سے دیکھنے والے ہر شخص کا شکریہ۔ مستحکم بورڈ آف ٹرسٹیز۔

  
 شکریہ اب ، ہم کارنیل وولریج سے سنیں گے۔ مسٹر وولریج ، آپ کے پاس دو منٹ ہیں۔

  
 شام بخیر. 1994 سے میں نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ نوجوانوں کے ساتھ کام کرنے اور لڑنے میں صرف کیا ہے۔ آسٹن
 میں متوسط   مڈل اسکول کے طلباء سے لے کر ، انتہائی ذہین غلط فہمی کے بارے میں ابتدائی کالج کے طلباء اور مغربی میسا

 چوسٹس ، خاص طور پر متجسس اور پرجوش ہائی اسکول کے طالب علموں کو واشنگٹن ڈی سی میں۔ اپنے تمام وسیع تجربہ اور
 تعلیم میں ، میں نے سب سے اہم سبق میں سیکھا ہے جس میں نے سیکھا ہے یہ ہے: کوئی بھی طالب علم کامیابی حاصل

 کرسکتا ہے اگر ایسا کرنے کا موقع اور مدد مل جائے۔ یہی وجہ ہے کہ میں ایک راؤنڈ راک آئی ایس ڈی بورڈ میں خدمات انجام دینا
 چاہتا ہوں کیونکہ ہمارے پاس موجود تمام وسائل کے ساتھ بہت سارے طلباء ہیں جنہیں کامیابی کے لئے موقع اور مدد کی

 ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے پاس سیاہ فام طلبا ریاستی تعلیمی معیارات کو پورا کرنے میں ناکام ہیں۔ ہر بڑے میٹرک میں ضلع کی
 تعلیم حاصل کرنے والے طلباء جب مدد کی بات کرتے ہیں تو ESL اجازت دیں ، سیکھنے کی معذوری والے طلباء اور Let اوسطا
 وہ ضلع سے احتساب اور شفافیت حاصل نہیں کرتے ہیں۔ ہم پہلے ہی طلباء کو غیر مناسب ڈسپلنری طریقوں سے پسماندہ کردیا

 گیا ہے۔ ہمارے پاس وسائل بہتر ہیں ، لیکن ہمیں بورڈ میں ایسی قیادت کی ضرورت ہے جو بہتر مطالبہ کریں گے۔ انتخاب
 واضح ہے۔ آپ جمود کا مقابلہ کرسکتے ہیں اور طلبہ کو پیچھے چھوڑ سکتے ہیں یا ہم بہتر مطالبہ کرسکتے ہیں۔ اگر آپ

 تبدیلی چاہتے ہیں ، اگر آپ بہتر چاہتے ہیں تو ، کورنل ووولڈرج کو ووٹ دیں۔ شکریہ
  

 آپ کا شکریہ ، مسٹر ولریج۔ اور آخر میں مریم بون۔ آپ کے پاس دو منٹ ہیں۔
  

 ایک چھ میں اور ایک نویں جماعت ISD شکریہ ہائے ، میں ڈاکٹر مریم بون ہوں۔ میری راؤنڈ راک میں دو لڑکیاں ہیں
 کے 12 تک کے عنوان سے بڑھا تھا۔ اور میں والدین کے K میں ہے۔ اور میں ایک غریب دیہی برادری میں ایک اسکول

 ساتھ بڑا ہوا جس کو کالج جانے کا موقع نہیں مال ، لیکن انہوں نے ہم پر یہ تاثر دیا کہ میرے بھائی اور مجھے اس کے بعد
 یونیورسٹی میں جانا چاہئے۔ ہائی اسکول. اور میں ائیرفورس بیس کے آس پاس بھی پروان چڑھا تھا جہاں میں نے دیکھا
 کہ مجھے اڑنے والی کسی بھی چیز سے اپنی محبت ملی۔ لہذا ہائی اسکول کے بعد ، میں یونیورسٹی چال گیا اور میں نے ایرو
 اسپیس انجینئرنگ میں بیچلر کی ڈگری حاصل کی۔ اس کے بعد ، میں محکمہ دفاع کے ٹھیکیداروں کے لئے کام کرنے چال گیا اور

 میں نے کام کرتے ہوئے اپنے آقاؤں اور سسٹم شیئرنگ کی ادائیگی کی۔ بعد میں ، میں کام پر گیا اور سسٹم انجینئرنگ میں پی
 ایچ ڈی بھی حاصل کی۔ میں اس وقت ناسا سے مشورہ کر رہا ہوں اور چاند اور مشن ٹو مریخ پر کام کر رہا ہوں۔ میں بھی
 سال میں دو بار ناروے میں پڑھاتا ہوں۔ میں نے اپنی تعلیم کے ذریعہ دیکھا ہے کہ جب آپ کے پاس اعٰلی تعلیم ہو تو وہ



 دروازے اونچے کناروں کے لئے کھول دیئے جاتے ہیں۔ اور میں بھاگ رہا ہوں کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ راؤنڈ راک
ISD کے ہر طالب علم کیریئر کے ہر راستے میں ہائی اسکول کے بعد کامیاب ہوں۔ میرے والدین نے مجھ میں اپنی برادری کی 

 خدمت کی خواہش پیدا کردی۔ میری دلچسپی کا کوئی تنازعہ نہیں ہے۔ میں ناروے میں ناسا اور یونیورسٹی کے لئے کام کرتا ہوں۔
 لہذا میں صرف ہر طالب علم کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ میں اپنی ٹیم میں ایک ٹیم کا کھالڑی ہوں۔ میں متنوع ٹیموں کے

 ساتھ کام کرتا ہوں۔ اور اپنی سسٹم انجینئرنگ کی مہارت کے ساتھ ، میں اہداف کو باضابطہ بنانے اور ان کی کامیابی پر نظر
 رکھنے کی صالحیت رکھتا ہوں۔ اور مجھے امید ہے کہ آپ ڈاکٹر مریم بون کو جگہ دو کے لئے ووٹ دیں گے۔

  
 آپ کا شکریہ ، اور آپ سب کا شکریہ۔ آئیے برادری کے سواالت کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ امیدواروں کے لئے پہال سوال یہ

 ہے کہ اگلے تین ، چھ ، نو مہینوں کے لئے آپ کا مثالی منصوبہ کیا ہوگا جب ہم وبائی امراض کے دوران تعلیم پر تشریف لے
 جاتے ہیں۔ مسٹر ولڈرج۔

  
 اوہ ، میں کہوں گا کہ میرا کاروبار کا پہال حکم شہر ، کاؤنٹی اور حکومت کی دیگر تمام سطحوں کے ساتھ مل کر کام کرنا

 ایسے منصوبے کو مرتب کرنے کی کوشش کرے جو تمام لوگوں کے لئے کام کرنے واال ہے کیونکہ یہ کوئی plan ہے جو واقعتا
 مسئلہ نہیں ہے کہ صرف ایک ہی ضلع حل کرسکتے ہیں۔ اور اس لئے ہمیں ان تمام ذرائع سے ہم آہنگی حاصل کرنے کی
 ضرورت ہے جن کے مختلف نظریات ہیں ، مختلف افعال کے مختلف منصوبے رکھتے ہیں جو حقیقت میں اس مسئلے کو حل

 یہ سوچتا ہوں کہ میں تمام طلبا کو دور دراز کی تعلیم think کرنے میں ہماری مدد کرسکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ، میں واقعتا
 ا کر کے محفوظ ماحول پیدا کرنے کی کوشش کروں گا جبکہ بالغوں کی نگرانی بھی ہوگیenvironment کی مختلف سطحیں مہی

 اپنی جان سے گزارنا نہیں پڑے گا۔ وہ تعلیم حاصل کرنے کی کوشش their تاکہ ہر شخص محفوظ رہے اور کسی کو بھی واقعتا
 کرنے کی الئن جس کے وہ مستحق ہیں۔

  
 بالکل ٹھیک. شکریہ مس بون۔

  
 جی ہاں. میں اساتذہ اور والدین سمیت کمیونٹی تک پہنچوں گا اور میں اس بات کا اندازہ کروں گا کہ اس وقت ضرورتوں کی
 کیا ضرورت ہے۔ میرے خیال میں بہت ساری معلومات حاصل ہوچکی ہیں ، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت سب کو اکٹھا
 کرنے اور جانچنے کی ضرورت ہے اور ہمیں واقعی اس وقت اپنی برادری کی ضروریات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک بار جب

 ہم ان ضروریات کو سمجھ جائیں تو میں تجویز کروں گا کہ ہم تین سے چھ سے نو مہینوں تک کوئی منصوبہ بناتے ہیں اور
 میں یہ کہوں گا کہ ہمیں ان مختلف صورتحالوں کے لئے ہنگامی منصوبوں کی ضرورت ہے جو ہوسکتی ہیں۔ آپ لوگوں کو

 کے تجربے سے گزرتے ہیں تو کیا CoVID اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے سنا ہے ، آپ جانتے ہیں ، اگر ہم کسی اور
 ہوتا ہے اگر ہمیں فلو کا خراب تجربہ ہو ، تو میں واقعتا سوچتا ہوں کہ ہمیں مستقل منصوبوں کو ترتیب دینے کی ضرورت ہے
 اور ایسی پلے بک کو بھی شامل کرنے کی ضرورت ہے جو وہاں موجود ہے۔ ، لہذا ہم اگلے سال میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اس

 کے ساتھ جانے کے لئے تیار ہیں۔ شکریہ
  

 شکریہ مس میس۔
  

 جی ہاں. لہذا پہلے میں سوچتا ہوں کہ ہمیں اس وقت موجود وسائل کو استعمال کرنے کا راستہ تالش کرنا ہوگا۔ اور یہ
 صرف اگلے تین سے چھ مہینوں میں صرف اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ ہم واقعی اپنے تمام بچوں کو خدمات فراہم کر رہے ہیں

 تاکہ ہمارا بچہ بھی پیچھے نہ رہ جائے۔ اور میں جانتا ہوں کہ جیسے ہی سال شروع ہوا ہے اس ضلع نے یہ کرنے کی کوشش
 دوبارہ دیکھنے اور یہ دیکھنے کی ضرورت ہے rev کی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ نقطہ نظر سے پریشانی ہوئی ہے اور ہمیں واقعتا
 کہ ہم ایک بہتر کام کیسے کرسکتے ہیں۔ پھر ہمیں منصوبہ بندی شروع کرنی ہوگی کہ چیزیں کس طرح کی نظر آسکیں
 گی جب آخر کار ہمارے سارے بچے کالس روم میں واپس آچکے ہوں گے اور یہ تسلیم کرلیں گے کہ واقعی مارچ کے بعد سے ،
 آخری چیزوں کے بارے میں کم از کم کہنا غیر مستحکم رہا ہے ، اور ہم کس طرح جا رہے ہیں جب ہم کالس روم میں واپس آتے

 ہیں تو ان سے ملنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور ہم اپنے اساتذہ کو کس طرح تیار کرتے ہیں اور ان کی مدد اور وسائل فراہم
 کرتے ہیں جس کی انہیں اس صورتحال کے لئے ضرورت ہے۔

  
 ٹھیک ہے۔ شکریہ محترمہ میس۔ ہم دوسرے سوال کے ساتھ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اور یہ مس بون کے ساتھ شروع ہوگا۔
 کنبے اس وقت منتقلی میں ہیں یا رہائش / کھانے سے غیر محفوظ ہیں۔ ضروری خدمات ISD ہمارے بہت سارے راؤنڈ راک

 مساوی بنائے اس کے بارے میں اپنے خیاالت ہمارے ساتھ بانٹیں۔ for تک رسائی کس طرح سب کے ل



  
 بڑا سوال۔ تو میں پہلے ، میرے خیال میں ہمیں وہاں جانا پڑے گا جہاں لوگوں کو ہماری ضرورت ہو۔ تو مجھے لگتا ہے کہ
 ہمیں ان سے ملنے کی ضرورت ہے جہاں وہ ہیں۔ ایسے بچوں کے ساتھ جو منتقلی میں ہیں یا کنبہ جو منتقلی میں ہیں۔

 میرے خیال میں ہمیں اپنی برادری تک پہنچنے کی ضرورت ہے۔ بہت ساری عظیم خدمات ہیں جو ہماری برادری میں ہیں اور
 مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ان کے ساتھ شراکت دار کی ضرورت ہے۔ میں جانتا ہوں کہ حقیقت میں پی ٹی اے کونسل نے اس میں

 تھوڑا سا کھیلنا ہے ، آپ جانتے ہو کہ ان لوگوں تک پہونچنا ہے ، لیکن مجھے سچ میں لگتا ہے کہ ہمیں اپنے وسائل جمع
 کرنے اور اپنی برادری تک پہنچنے اور ان کنبوں تک پہنچنے کی ضرورت ہے جو اس میں ہیں منتقلی اور کھانے کی عدم تحفظ

 اور ہم اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ ہم ان کی حمایت کر رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں ، ہم اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ
 اساتذہ کالس روم میں جان لیں کہ جن بچوں کو مدد کی ضرورت ہے وہ مدد مل رہی ہے جو انہیں منتقلی اور خوراک اور حفاظت

 دونوں کی ضرورت ہے۔ شکریہ
  

 شکریہ محترمہ بون۔ مس مس؟
  

 شکریہ لہذا میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے جو کام ہمیں کرنا ہے وہ یہ معلوم کرنا ہے کہ ہم واقعتا ان لوگوں تک کیسے
 پہنچ سکتے ہیں جن کو ہماری خدمات کی ضرورت ہے۔ آپ کو ایک چیز معلوم ہے جو آپ ڈھونڈتے ہیں ، اور میں نے اسے

 کالس روم ٹیچر کی حیثیت سے پایا ، اور بعض اوقات والدین تک پہنچنا مشکل ہوتا ہے ، خاص طور پر ان گھروں میں جہاں آپ
 جانتے ہو کہ بچے منتقلی میں ہیں گھر والے منتقلی میں ہیں اور والدین کو مستقل طور پر دستیابی نہیں ہوسکتی ہے اور
 جیسے چیزیں۔ کہ اور اس طرح ہم ان طلباء تک کیسے پہنچیں گے؟ اور پھر ہمیں اپنی برادری کو تعلیم دینی ہوگی تاکہ

 ہمارے کنبے کو پتہ چل سکے کہ کون سی خدمات دستیاب ہیں اور ہمیں یہ یقینی بنانے کے لئے اپنی پوری کوشش کرنی ہوگی
 کہ وہ کس طرح سے وسائل تک رسائی حاصل کریں ، کس سے رابطہ کریں۔ اور واقعی کیا ہے اس بات کو یقینی بنانے کے لئے جو

 ہمارے تمام بچوں کو وہی ہے جو چاہے وہ کہیں بھی ہو کی ضرورت ہے۔
  

 شکریہ مس مس۔ مسٹر وولریج۔
  

 بے مثال ہے ، اس کا بے مثال تقاضا ہے ، آپ جواب جانتے un ہاں ، میں اس طرح کے حاالت کے بارے میں سوچتا ہوں جو واقعتا
 ہو اور مجھے لگتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب کچھ کرسکتے ہیں اور ایسی چیزیں جو ہم نے پہلے نہیں کی

 تھیں۔ میں جو کہوں گا ، ان سماجی کارکنوں کا استعمال بھی شامل ہے جن کو ہم نے صرف مالزم رکھا ہے اور ان کے ساتھ
 کام کرنا یہ جاننے کے ل، ، ارے ، وہ ذرائع کہاں ہیں جو پہلے ہی مختلف طریقوں سے ان خاندانوں کی مدد اور امداد کرنے کی
 کوشش کر رہے ہیں۔ وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کون ہیں لہذا ہم ان تک پہنچ سکتے ہیں ، یہ جان سکتے ہیں کہ وہ کیا کر
 رہے ہیں اور جہاں خالی جگہیں ہیں اور ان خاندانوں تک پہنچنے کے لئے سوشل ورکرز کے ساتھ بھی کام کریں جن کا
 سب سے زیادہ امکان باقی ہے۔ میں یہ بھی سوچتا ہوں کہ آپ کے ساتھ کام کرنے سے کاروبار ، خاص طور پر ریستوراں اور
 وہ جگہیں معلوم ہوں گی جو ان کے ساتھ یا تو پوری طرح سے کھلے یا دور تک کام نہیں کر سکے ہیں تاکہ یہ معلوم
 کریں کہ آیا وہ کھانے میں ہے یا کسی بھی طرح کے وسائل جیسے کہ اس سے ان خاندانوں کو وسائل حاصل کرنے میں مدد
 مل سکتی ہے جہاں وہ موجود ہیں ، جتنی جلدی اور موثر طریقے سے ممکن ہو سکے۔ اور میں گرجا گھروں تک بھی پہنچ

 جاتا کیونکہ آپ کو معاشرے میں ان مقامات تک پہونچنا ہے جو ان لوگوں کو جانتے ہیں جہاں وہ ہیں۔
  

 آپ کے جوابات کے لئے آپ سب کا شکریہ۔ تیسرا سوال ، ہم محترمہ میس سے پوچھتے ہیں کہ شروع کریں۔ محترمہ میس ، اگر
 اسکول بورڈ کے ممبر کے طور پر منتخب کیا جاتا ہے تو پہلی تین ترجیحات کیا ہیں؟

  
 یہ پوچھنے کے لئے آپ کا شکریہ۔ لہذا کورس کی میری اولین ترجیح یہ ہے کہ ہمارے بچے اور میرا مطلب یہ ہے کہ ہمارے

 تمام بچے پورے ضلع کے ہر کیمپس میں یہ تسلیم کریں کہ ہر اسکول مختلف ہے اور ہر اسکول کی مختلف ضروریات ہیں اور ہم
 ، آپ جانتے ہو ، ہمارے ہر ایک کیدو کے لئے طلبا کی کامیابی کو آگے بڑھانے کا حکم اور یہ کہ ہمارے اساتذہ کو ان کے اپنے

 کیمپس میں درکار تعاون اور قیادت اور وسائل حاصل ہیں اور ہم ان وسائل کو بروئے کار الکر معیاری سیکھنے کے ماحول مہیا
 کررہے ہیں جو ہمارے پاس فی الحال ہماری بہترین صالحیت ہے . ان وسائل کو زیادہ سے زیادہ کرنا۔ اور مستقبل کی ترقی کے لئے
 حکمت عملی کے ساتھ منصوبہ بندی بھی کرتے ہیں اور مستقبل کو ضلع کی ضرورت ہوتی ہے ، اور پھر یہ یقینی بناتے

 ہیں کہ ہمارے پاس اپنے بچوں کے پڑھنے کیلئے محفوظ اسکول ہوں۔
  



 شکریہ محترمہ ہڈی ، کیا آپ جواب دینا چاہیں گے؟
 اور محترمہ ہڈی؟

  
  تکنیکی مشکالت کو روکیں۔ کیا آپ اب مجھے سن سکتے ہیں؟

 .کوئی مسئلہ نہیں
  

 سے پہلے ہی مختلف ہوتا لیکن COVID اوہ ، شکریہ ہاں ، لہذا جب میں چال تو میرا پہال ایک مقصد ، آپ جانتے ہو ، شاید
 آپ جانتے ہو ، جتنا ممکن ہوسکے ، you اب میرا نمبر ایک مقصد کوویڈ کے لئے ہوتا۔ بچوں کو اسکول میں واپس جانے کے ل

 اسکول ، اور پھر ورچوئل ایجوکیشن اور شخصی تعلیم میں۔ لیکن اس کے آس پاس لپیٹ جانا ظاہر ہے تعلیم اور اس کامیابی کے فرق
 کو ختم کرنا اعٰلی تعلیم مہیا کرتا ہے اور اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ ہر طالب علم اس ماحول میں بھی مستقبل کے لئے تیار ہے۔ اس
 کے عالوہ ذہنی اور صحت کی حفاظت یقینی طور پر بات چیت رہی ہے اور پھر مساوات بھی بنائے گی اور اس بات کو یقینی بنائے

 کہ ہمارے ضلع میں ہر بچے کو ان کی ضرورت ہے۔ اور پھر اس کی لپیٹ میں ہمیشہ کی طرح معاشی احتساب اور پھر ایک
 ایک آواز واپس دینا۔ back معاشرتی آواز اور طلبہ ، والدین کو معاشرے کے والدین کو فیصلہ سازوں کے ساتھ مشغول ہونے کے ل

 لہذا ہمارے ضلع میں مثبت تبدیلی پیدا کرنے کے لئے بورڈ کے مہتمم کے ساتھ مشغول ہوں۔
  

 شکریہ مسٹر وولریج۔
  

 جی ہاں. میری اولین ترجیح یہ ہے کہ اس ضلع میں ایکوئٹی کو ترجیح بنانا ہے اور یہ سب کچھ کے ساتھ ہے چاہے وہ طلباء
 کے ساتھ ایجوکیشن ایکوئٹی ہو ، چاہے وہ طلباء کے ساتھ سپورٹ ایکوئٹی ہو ، یا سپورٹ اور وسائل کی ایکوئٹی ، آپ

 اساتذہ کے ساتھ جانتے ہیں کیونکہ جب طالب علم ہیں ظاہر ہے کہ ان کی مختلف طریقوں سے تکلیف ہے اور اس میں عدم
 مساوات ہیں ، اساتذہ بھی اسی طرح کی عدم مساوات میں مبتال ہیں جبکہ طلباء کو پڑھانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں
 میں سمجھتا ہوں کہ مساوات اور ہم سب سے زیادہ مساوی ضلعہ ہونے کے ناطے میری پہلی ترجیح ہوگی۔ میری I اور اس ل

 دوسری ترجیح ایکویٹی کے ساتھ اس بات کو یقینی بنائے گی کہ ہمارے پاس سب سے زیادہ ذمہ دار ، قابل احترام اور معاون ہے ،
 آپ جانتے ہو ، پولیسنگ اور انضباطی پالیسی ہے جو ہمارے پاس ہوسکتی ہے کیونکہ ابھی یہ موازنہ نہیں ہے اور ہمارے پاس
 ایسے طالب علم ہیں جو پہلے ہی پسماندگی کا شکار ہیں۔ اس پالیسی کے تحت اور ہمیں واقعی اس پر توجہ دینے کی ضرورت

 ہے۔ اگلی بات جس کے بارے میں میں بتانا چاہتا ہوں وہ اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ تمام کنبے مصروف عمل ہیں اور مستقل طور
 پر مصروف ہیں کیونکہ یہ وہ خاندان ہیں جن کے پاس طلباء ہیں جن کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے جن کی باتیں سب سے

 زیادہ سننے کی ضرورت ہے اور میں اس بات کو یقینی بنانا چاہتا ہوں کہ ان کی آواز سنی گئی ہے۔
  

 آپ کا شکریہ ، مسٹر ولریج۔ اور اس کے ساتھ ہی ، ہم آپ کے ساتھ اگال سوال شروع کریں گے۔ بطور ٹرسٹی ، آپ ہمارے
 ٹائٹل ون اسکولوں کی کس طرح مدد کریں گے؟ ان اسکولوں میں اکثر والدین کی کم شمولیت اور زیادہ ضروریات ہوتی ہیں۔

 آپ کس طرح مشورہ دے سکتے ہیں کہ ہم ضلع بھر میں سیکھنے کو زیادہ مساوی بنائیں؟
  

 یہ ایک حیرت انگیز سوال ہے۔ پہلے ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ کیا ہے اور کیا نہیں چل رہا ہے۔ میں کچھ کہوں گا
 جس کی وجہ سے ہم واقعی اس ضلع سے دوچار ہیں وہ واقعتا ان مقامات کی طرف دیکھ رہا ہے جہاں ہم بہتر کام نہیں کررہے
 ہیں۔ ہم اچھی چیزوں پر توجہ مرکوز کرنا چاہتے ہیں۔ ہم اتنی اچھی چیز کو نظر انداز کرنا چاہتے ہیں۔ تو میں واقعی چیف

 کام کروں گا اور دیکھیں گے کہ ہم see ایکویٹی آفیسر کے ساتھ مل کر اپنے ٹائٹل ون اسکولوں کو دیکھنے کے ل
 کہاں کم پڑ رہے ہیں۔ ہم اساتذہ کے ساتھ طلباء کے ساتھ مختصر تعاقب کہاں کر رہے ہیں اور ان کا موازنہ دوسرے

 اسکولوں سے کرتے ہیں تاکہ یہ یقینی بنائیں کہ انہیں جو تعاون درکار ہے ، وہ ان کو مل رہا ہے جس کی آپ کو اچھی
 کارکردگی کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تاکہ ہمارے پاس ہر ایک کے مقابلہ میں ایک اسکول کیسے نہ ہو۔ ہمارے پاس ایک
 ضلع ہے جس میں یہ یقینی بنانے پر توجہ دی جارہی ہے کہ ہر ایک کو اپنی ضرورت کی ضرورت ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ سب کو

 ایک جیسا ملتا ہے۔
  

 آپ کا شکریہ مسٹر وولرج۔ محترمہ میس ، کیا آپ جواب دینا چاہیں گے؟
  

 ہاں آپ کا شکریہ. لہذا میں سوچتا ہوں کہ ایک اسکول کے عنوان سے تعاون کرنے کے بارے میں ایک سب سے اہم چیز یہ
 حقیقت میں جانتی ہے کہ واقعی میں کیمپس کی ضروریات کیا ہیں۔ کیونکہ ایک بات جو سچ ہے ، وہ ہے جب میں نے کہا ہے ،



 پہلے ہی ہمارے ضلع کا ہر کیمپس مختلف ہے اور اس کی مختلف ضروریات ہیں ، ہر ٹائٹل ون اسکول کی مختلف ضروریات
 engage ہیں۔ اور اس لئے میرے خیال میں یہ انتہائی اہم ہے کہ ہم ان کیمپس میں موجود اساتذہ کو ان سے سیکھنے کے ل
 ان understand اور ان کے کیمپس میں موجود ایڈمنسٹریٹروں اور عملے کو بھی ان کے کیمپس میں شامل کرنے کے ل
 جو ان کیمپسز میں موجود ہیں اس سے منسلک ہوں۔ اور پھر ہمیں یہ یقینی بنانا ہوگا engage چیزوں کو سمجھنے کے ل
 کہ چونکہ ہم ضلع میں وسائل مختص کررہے ہیں ، جو آپ جانتے ہو ، ہر کیمپس کو وہ وسائل مل رہے ہیں جن کی انہیں
 ضرورت ہے۔ یہ جانتے ہوئے کہ کچھ اضالع میں زیادہ سے زیادہ کی ضرورت ہو سکتی ہے جس میں مجھے need واقعتا

 افسوس ہے ، ایک بار جب کچھ کیمپسوں کو ایک اور چیز کی ضرورت پڑسکتی ہے تو دوسرے کیمپس میں۔
  

 شکریہ محترمہ میس۔ کیا آپ جواب دینا چاہیں گی ، محترمہ بون؟
  

 کی 12 ویں تک ایک K میں کروں گا. یہ سوال میرے دل کے قریب ہے۔ جیسا کہ میں نے اپنے تعارف میں کہا تھا کہ میں
 ٹائٹل ون اسکول میں اٹھا تھا ، جو قدرے غیر معمولی ہے۔ لیکن عنوان ون اسکولوں کے ساتھ بہت سارے مطالعات ہیں اور

 ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو ایکوئٹی کو بڑھا سکتی ہیں۔ جو چیزیں ہم جانتے ہیں اس کا عنوان ایک اسکول میں اساتذہ
 یا کچھ ایسا ہوتا ہے جو ہم کر سکتے ہیں۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ جانتے ہو ، انہوں نے ان ٹائٹل ون اسکولوں میں
 جانے کے لئے اساتذہ کو زیادہ معاوضہ دینے اور وہاں تجربہ کار اساتذہ کو وہ ٹائٹل ون اسکول بنانے کی بات کی ہے۔ اساتذہ

 میں طلبا کی آبادیاتی نمائندگی کو یقینی بنانا ہے۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ ہمارے پاس مختلف زبانیں نمائندگی کرتی ہیں۔ اگر زبان
 بولنے والے مختلف ہیں تو ، یقینی بنائیں کہ ان کی نمائندگی ہو۔ ہمیں دوسرے کینوس کی طرح تالش کرنے کی ضرورت ہے ، یہ
 معلوم کرنے کی ضرورت ہے کہ کنبوں کو کیا ضرورت ہے۔ ہمیں والدین کی شمولیت بھی ضروری ہے۔ والدین کو شامل کرنے کے
 طریقے تالش کریں۔ یہاں تک کہ ٹائٹل ون اسکول جہاں میں بڑے ہوئے والدین بھی اس میں شامل ہونا چاہتے تھے۔

 کبھی کبھی انہیں صرف یہ جاننے کی ضرورت ہوتی ہے کہ کیسے۔ اور یہ بھی تجویز کروں گا کہ ہم ٹیگ کیلئے تمام
 طلبہ کی جانچ کریں۔ اس کو ٹائٹل ون اسکولوں کی مدد کے لئے بھی دکھایا گیا ہے۔ میرا مطلب ہے کہ ان بچوں کی نشاندہی
 کے لئے ٹیسٹ کرواسکیں۔ شکریہ TAG کریں جو باصالحیت اور ہنر مند ہیں جن میں وکالت نہ ہو جس کی وجہ سے وہ

  
 شکریہ محترمہ ہڈی اسی طرح ہمارے پانچویں سوال کی طرح ، اگر آپ اس کا جواب دینا شروع کرنا چاہتے ہیں۔ 2019 میں بورڈ
 آف ٹرسٹیز نے راؤنڈ راک آئی ایس ڈی پولیس ڈیپارٹمنٹ بنانے کی منظوری دی۔ آپ ہمارے کیمپس میں کامیاب تعارف کے لئے

 موزوں اوزار ، تربیت اور رہنما خطوط کے لحاظ سے ضلعی قیادت کی مدد کے لئے کیا منصوبہ رکھتے ہیں؟
  

 ہاں ، 2019 میں ہمارے پاس پولیس فورس موجود ہے۔ اور جیسا کہ زیادہ تر لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس اب ایک پولیس چیف
 موجود ہے۔ لہذا ایک بورڈ آف ٹرسٹی پولیس چیف پر انحصار کرے گا تاکہ اس کی رہنمائی کریں۔ جب میں نے اس سے بات کی

 کے چیف بینکوں کو بھی لوں گا اور وہ اس میں شامل ہوکر شامل ہونا چاہیں گے۔ ان کے PD ہے تو میں ولکو اور راؤنڈ راک
 یہ جاننا بہت اچھا ہوگا کہ ہم اپنے پولیس ڈپارٹمنٹ کو کس طرح تیار کررہے ہیں اور اس میں مزید شمولیت کو know ل

 میں جڑے Wilco اور PD یقینی بنانا ہے کہ اگر صورتحال پیدا ہوجائے تو ہم مواصالت کریں گے اگر ہم پہلے ہی راؤنڈ راک
 ہوئے ہیں۔ میں یہ تجویز بھی پیش کروں گا کہ ہم اس وقت اختیارات کو الگ کرتے ہیں ٹی ای اے کا تقاضا ہے کہ پولیس

 سپرنٹنڈنٹ کے ماتحت ہو اور میں ٹی ای اے کی تبدیلی کی وکالت کروں گا کہ پولیس چیف میں بورڈ کے ماتحت ہوں اور اس
 طرح سپرنٹنڈنٹ تعلیم پر توجہ مرکوز کرسکیں اور پولیس چیف جس پر آپ فوکس کرسکتے ہیں۔ ہمارے طالب علموں کو

 پولیسنگ پر
  

 شکریہ مسٹر وولریج۔
 ہاں ، میں یہ کہوں گا کہ میں ایک بنیادی کام جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ بورڈ کا ممبر ہے ، اس کو بنانا تاکہ طالب علموں کی
 مدد سے شروع ہونے والی ذمہ دارانہ پولیسنگ جو طاقت کے ساتھ کام کرنے والی طاقت کے خالف ہو ، ان میں سے ایک ہو۔ اہم

 کرنا چاہتا ہوں کیونکہ پولیسنگ اصلی کام کر سکتی ہے۔ اور اس کا قیام عمل میں نہیں بلکہ حمایت do چیزیں جو میں واقعتا
 میں ہوا ہے۔ میں چیف ایکویٹی آفیسر کے ساتھ دوبارہ چیف کے ساتھ ہم آہنگی پیدا کرنے اور یہ یقینی بنانا چاہتا ہوں کہ
 کیا ہو رہا ہے ، جہاں معامالت ٹھیک ہورہے ہیں ، جہاں چیزیں ٹھیک نہیں چل رہی ہیں ، اس لئے ایک ساتھ دوبارہ کام

 کرنا چاہوں گا ، تاکہ ان دونوں میں سے ایک یا دونوں قابل ہوسکیں۔ بورڈ کو رپورٹ کریں اور ہمیں بتائیں کہ معامالت
 کہاں بہتر ہوئے ہیں تاکہ اگر کوئی ایسی چیز ہے جس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے تو ہم جان سکتے ہیں کہ کوئی مسئلہ
 ہونے سے پہلے۔ اور ہم اپنی ترقی کو نظم و ضبط اور اپنے جاننے والوں کے ساتھ پولیسنگ کے ذریعہ بھی یقینی بنانے کے ل



sure یقینی بنائے جاسکتے ہیں ، جہاں تک ایک زیادہ مساوی ضلعہ ہے اور یہ ان چیزوں میں سے ایک ہوگا جو میں واقعتا 
happen یقینی بنانا چاہتا ہوں۔ 

  
 شکریہ اور محترمہ میس؟

  
 جی ہاں. لہذا میں سمجھتا ہوں کہ پہلے آپ جانتے ہیں کہ بورڈ اس بات کا یقین کرنے کے لئے ذمہ دار ہوگا کہ پولیس

 محکمہ کی پالیسیاں ہیں اور وہ ضلع کے وژن کے ساتھ ہم آہنگ ہیں اور یہ کہ پالیسیاں اس بات کو یقینی بناتی رہیں کہ ،
 مجھے افسوس ہے ، کہ پالیسیاں یقینی بناتی ہیں۔ کہ ہمارے سب بچے پروان چڑھ سکتے ہیں اور ، آپ جانتے ہو ، ہم ایسے

 لوگوں کی خدمات حاصل کر رہے ہیں جو اسکول پر مبنی پولیسنگ میں تجربہ رکھتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ اہم حد تک
 اہم ہے کہ چیف یاربورو ایمی کے ساتھ اور چیف ایکویٹی آفیسر کے ساتھ مل کر کام جاری رکھے تاکہ یہ یقینی بنایا جا

 سکے کہ ہم ایک اچھی پولیس ٹیم تشکیل دے رہے ہیں ، آپ کو اسکول کے حفاظتی پروگرام کا پتہ ہے۔ کیونکہ اسکول کی حفاظت
 صرف ایک محکمہ پولیس کے بارے میں نہیں ہے۔ اور ہمیں اپنے بچوں کی سماجی و جذباتی ضروریات کو بھی مدنظر رکھنا

 ہوگا۔ اور جب تک وہ مل کر کام کر رہے ہیں ، مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت زیادہ کامیاب ہوسکتا ہے۔
  

 شکریہ مس میس ، ہم آپ کے ساتھ اگال سوال شروع کرنا چاہیں گے۔ بورڈ اسکولوں اور سپرنٹنڈنٹس کی جانچ پڑتال فی
 اسٹیٹ احتساب گریڈ کے ذریعہ تحریری یا نمایاں ہے۔ آپ کو معلوم ہے F ٹیسٹ کے نتائج اور ضلع ریاست کے STAAR الحال

 کہ کونسی اضافی قسم کے اہداف / توقعات کا اندازہ کیا جانا چاہئے؟
  

 یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ جانتے ہو کہ کسی بھی اسکول کے ضلع میں ایک بہت بڑی کمی اپنے
 اہداف اور پالیسیاں رکھنا ہے ، آپ کو مکمل طور پر اسٹار ٹیسٹ کی بنیاد پر معلوم ہوگا۔ اور آپ اساتذہ کے ساتھ برتاؤ کر رہے
 ہیں ، آپ بچوں کے لئے برتاؤ کر رہے ہیں اور اگر ہم کسی امتحان کی تعلیم دے رہے ہیں تو ہم واقعی طلباء کی کامیابی کو آگے

 نہیں بڑھ سکتے ہیں۔ لہذا مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اس پر سختی سے غور کرنا ہوگا کہ ہم کس طرح اپنے اہداف اور
 ترجیحات کو تبدیل کرسکتے ہیں تاکہ ہمارے بچے کالس روم میں صحیح معنوں میں تعلیم حاصل کر سکیں۔ یہ کہ ان کے پاس
 سیکھنے کے بہت سارے مواقع موجود ہیں تاکہ آپ جانتے ہو ، وہ ہر روز اسکول نہیں دکھا رہے ہیں صرف یہ سیکھ
 رہے ہیں کہ ٹیسٹ کیسے لیا جاسکتا ہے اور ایسا مواد سیکھنا پڑتا ہے جو کسی ٹیسٹ میں ہوسکتا ہے کیونکہ ہمارے دن کے

 آخر میں ہمارے بچے موجود نہیں ہوتے ہیں۔ ہائی اسکول کے بعد کامیابی حاصل کرنے کی ضرورت نہیں صرف اس وجہ سے
 کہ وہ اسٹار ٹیسٹ میں کامیاب ہوسکتے ہیں۔

  
 شکریہ مسٹر وولریج ، کیا آپ اس کا جواب دینا چاہیں گے؟

  
 یقینا. ہاں ، ضلع کو صرف اسٹار ٹیسٹ کے ذریعہ اپنی کامیابی کی پیمائش نہیں کی جانی چاہئے کیونکہ یہ معیاری ٹیسٹ

 STAAR ہے اور یہ واقعی میں آپ کو زیادہ سے زیادہ کچھ نہیں بتاتا کہ آپ ضلع کی حیثیت سے کس طرح کام کر رہے ہیں۔ تو
 ٹیسٹ کے ساتھ ساتھ ، مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ایک ایکٹیویٹی کی پیمائش کی ضرورت ہے تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ ہم

 ایک ایسے ضلع کی حیثیت سے متاثر ہونے والے تمام عالقوں کی تالش یا دیکھ بھال کر رہے ہیں اور وہ طلبا کی خدمت کے
 ساتھ ساتھ ممکنہ خدمت انجام دے رہے ہیں۔ میں یہ بھی سوچتا ہوں کہ جب 21 ویں صدی کے طالب علموں کو تیار کرنے
 کی بات آتی ہے تو ہمیں میٹرکس یا کم از کم کسی نہ کسی طرح کے اہداف کے ساتھ آنے کی ضرورت ہے۔ ہم اکثر طالب علموں
 تیار کرنے پر توجہ دیتے ہیں جو میری رائے میں 20 ویں صدی کے ماڈل سے زیادہ ہے۔ ہمیں ready کو مالزم بننے کے ل

 واقعی ان 21 ویں صدی کے لئے ان طلبا کو تیار کرنے کے لئے کام کرنے کی ضرورت ہے ، جو صرف معیاری مالزمت نہیں ہے ،
 بلکہ یہ افرادی قوت میں کام کررہی ہے اور بہت سے مختلف طریقوں سے دنیا میں باہر جارہی ہے۔ اور جتنا زیادہ ہم یہ کرنے

 کے قابل ہیں کہ ہم بہتر طور پر نہ صرف ایک عام افراد کی ، بلکہ ایک ضلع کی حیثیت سے ہر ایک طالب علم کی خدمت
 کرنے کے اہل ہیں ، جو صرف طلبا ہی نہیں ہیں جو اچھی طرح سے جانتے ہیں۔

  
 شکریہ ، محترمہ ہڈی؟

  
 جی ہاں. لہذا میرے خیال میں اسٹار ٹیسٹ کی طرح دوسرے امیدواروں کی طرح ہونا چاہئے ، یہ صرف ایک راستہ ہونا

 چاہئے جس سے ہم اپنی کامیابی کو اسکول ڈسٹرکٹ کی طرح ناپ سکتے ہیں۔ آپ کو بہت سارے اور طریقے معلوم ہیں جن
 کے بارے میں ہمیں پیمائش کرنی چاہئے اور ہمیں ان میٹرکس کے ساتھ آنا چاہئے اور اسٹار ٹیسٹ ایسی چیز ہے جو



 ریاست کے دیگر تمام اسکولوں سے ہماری موازنہ کرتی ہے۔ لہذا میرا خیال ہے کہ آپ جانتے ہو ، ہمیں جدت کا ایک اسکول ہونا
 چاہئے اور ہمیں ان طریقوں کو دیکھنا چاہئے جن سے ہم اپنا موازنہ دوسرے اسکولوں سے کرسکیں اور میں دوسرا بنوں گا
 کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہئے کہ ہم میٹرک کے ساتھ کیسے آسکتے ہیں۔ ہم یہ کیسے کرسکتے ہیں اور ریاست کو یہ
 ٹیسٹ کے ساتھ جانتے STAAR تجویز کرسکتے ہیں۔ میرے خیال میں ہمیں ریاست کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہئے ، آپ

 ہو اور آپ جانتے ہو کہ اسے صرف ایک میٹرک کے طور پر استعمال کریں گے۔ اور واضح طور پر دیکھیں کہ ہم کس
 درجہ بندی میں ہیں۔ اسٹار F سے A طرح خال کو بند کرسکتے ہیں اور کچھ میٹرکس کی جگہ لے سکتے ہیں جو ان

 ٹیسٹنگ کے عالوہ بھی بہت کچھ ہے۔ میں جانتا ہوں کہ یہ اس کا ایک حصہ ہے ، لیکن اگر آپ ان اسکورز کو کھوجتے
 ہیں تو ، صرف اسٹار ٹیسٹ کے عالوہ بھی بہت کچھ ہے۔ اور یہ آپ کو طالب علموں کے مابین فرق کو جانتا ہے۔ یہ بالکل
 کی طرح ہے ، ہم اپنے میٹرکس کے ساتھ آتے ہیں اور انہیں ریاست میں واپس بھیجنے کی تجویز کرتے ISD راؤنڈ راک

 ہیں۔
  

 ہم یہ چاہتے ہیں کہ مسٹر وولرج اپنے جواب کا آغاز کریں۔ چونکہ راؤنڈ راک we شکریہ ہمارے ساتویں سوال کے ل
 آئی ایس ڈی میں یہ اضافہ ہوتا جارہا ہے کہ چارٹر اسکولوں کے بارے میں آپ کے کیا خیاالت ہیں اور ان اسکولوں کا ضلع

 پر کیا اثر پڑے گا؟
  

 یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اور آپ جانتے ہیں ، میں ذاتی طور پر ، میں انوویشن اور مختلف چیزوں کی تعریف کرتا ہوں جو
 قابل ہیں ، کہ وہ چارٹر اسکولوں میں ہونے کے قابل ہیں۔ میرے خیال میں ایسی بہت سی چیزیں ہیں جن سے ہم نے
 سیکھا ہے اور پھر بھی بہت سی تعداد ، بدعات جو ان میں سے نکلی ہیں۔ تاہم ، اگر ہم ان کو لینے جارہے ہیں تو ، میری
 رائے کے ذریعہ ، اسی میٹرکس کے ذریعہ ، انہیں سرکاری اسکولوں کے ساتھ ناپنے کی ضرورت ہے۔ کیونکہ اس کی ایک

 وجہ یہ ہے کہ وہ انوویشنوں کے قابل ہونے کے قابل ہیں اس لئے کہ آپ جان سکتے ہیں ، چیزوں کو کرنے کے لئے مختلف
 طریقے تالش کریں کیونکہ ان میں زیادہ لچک ہے۔ لہذا اگر ہم چارٹر اسکولوں کے ساتھ یہ کام کرتے ہوئے دیکھتے

 ہیں تو ، مجھے لگتا ہے کہ ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیا جانتے ہیں اور ہم عوامی تعلیم سے چیزوں کو کس
 طرح ماپ رہے ہیں اور دیکھیں کہ ہم کس طرح کرسکتے ہیں ، واقعی میں کچھ پابندیاں ختم کردیں۔ کہ ہماری عوامی
 تعلیم ہے ، آپ جانتے ہو کہ ان میں سے کچھ کو پورا کرنے کے قابل ہو ، آپ جانتے ہو ، مختلف ضروریات اور مختلف طریقوں
 سے۔ میں مکمل طور پر چارٹر اسکولوں کا خیرمقدم کرتا ہوں۔ اگر آپ عوامی تعلیم جیسے ہی مقام کی پیمائش کرتے ہیں تو میں

 انہیں میز پر خوش آمدید کہتا ہوں
  

 شکریہ محترمہ ہڈی کیا آپ کے خیاالت ہیں؟
  

 جی ہاں. میرے خیال میں ہمیں اپنے ضلع میں چارٹر اسکولوں کا خیرمقدم کرنا چاہئے اور مجھے لگتا ہے کہ آپ جانتے ہو ،
 مجھے لگتا ہے کہ مقابلہ کبھی کبھی ہمیں بہتر بنا دیتا ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ ہم جانتے ہو ، ہمیں اسکول آف چوائس بننے
 کی ضرورت ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ والدین پبلک اسکولوں کا انتخاب کریں۔ لہذا ہم چاہتے ہیں کہ آپ جانیں کہ جو چیزیں
 چارٹر اسکولوں کے لئے کام کررہی ہیں ان کو لینا اور ہمارے سرکاری اسکولوں میں ان کو نافذ کرنا۔ اور ہمیں باہر جانے کی
 ضرورت ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ آپ جانتے ہو ، ہماری کمیونٹی کی کیا ضرورت ہے۔ آپ جانتے ہو ، اس کی کیا ضرورت ہے

 کہ چارٹر اسکول بھر رہا ہے اور ہمیں اس ضرورت کو اپنے سرکاری اسکولوں میں ُپر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو دوم نے تجویز
 پیش کی کہ ہم صرف ، آپ جانتے ہیں ، ان کو دیکھو۔ آپ چارٹر اسکولوں کو جانتے ہو اور آپ جانتے ہو ، ہم کون سے طلباء

 اپنے اسکول چھوڑ رہے ہیں جہاں ہمارے پاس خالی جگہ موجود ہے ، اور ہمیں اپنے اسکولوں میں وہ خال معلوم ہوتا ہے۔
  

 شکریہ محترمہ میس کیا آپ جواب دینا چاہیں گی؟
  

 جی ہاں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ واقعی اہم ہے کہ ایک ضلع کی حیثیت سے ہم خود سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے خاندان
 کے چارٹر اسکول کیوں منتخب کر رہے ہیں ، آپ جانتے ہو ، ہمارے ضلع کے سرکاری اسکول۔ چارٹر اسکول میں قرعہ اندازی

 کیا ہے ، یا یہ ایسی کوئی چیز ہے جس سے ہم غائب ہیں اور ہمارے سرکاری اسکول؟ اور اگر یہ کوئی ایسی چیز ہے جس کی ہم
 فراہمی نہیں کررہے ہیں تو ہمیں یہ معلوم کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ ایسا کیوں ہے اور کیا آپ کو معلوم ہے ، چاہے یہ ایسی
 چیز ہے جو ہمارے تمام بچوں کے لئے اچھی ہے۔ اور فیصلہ کریں ، کیا آپ جانتے ہیں کہ آیا یہاں ایسی چیزیں ہیں جن سے
 ہم اختیار کرسکتے ہیں ، کچھ مختلف چارٹر اسکول کے ماڈلز۔ مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ یہ واقعی اہم ہے کہ آپ جانتے ہو
 ، ہم سمجھتے ہیں کہ آپ جانتے ہو ، کچھ چارٹر اسکول واقعی کچھ جدید چیزیں کرتے ہیں اور ہمیں اس طرح کی چیزوں



 کو دیکھنے کی ضرورت ہے اور یہ یقینی بنانا ہوگا کہ جیسا کہ آپ ہمارے اسکولوں میں جانتے ہیں ، ہمارے تمام بچوں کی
 سیکھنے کی ضروریات کو حل کرنے کے لئے جدید پروگرام پیش کررہے ہیں۔

  
 شکریہ اب ایک بجٹ کے سوال کے لئے ، محترمہ بون ، وبائی بیماری کے باعث ممکنہ طور پر کئی ممکنہ بجٹ کی پریشانیوں کا

 سبب بن سکتی ہے جیسے کنبے دوسرے اسکولوں کا انتخاب کرتے ہیں ، ٹیکس محصول میں کمی اور غیر متوقع طور پر ضلعی
 اخراجات۔ اگر کمی کی ضرورت ہو تو آپ اگلے سال کے بجٹ کو کس طرح ترجیح دیں گے؟

  
 ہاں ، بہت اچھا سوال۔ لہذا جس طرح سے میں ان لوگوں کو ترجیح دوں گا اور میں اس مسئلے تک پہنچوں گا اس کا اندازہ

 لگانا ہے۔ ہم آپ کو کہاں جانتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ ہم نے اپنے بچے کھوئے ہیں۔ یہ زیادہ تر ابتدائی اسکولوں میں رہا
 ہے ہائی اسکولوں میں ایک مڈل اسکول اصل میں ہیں اس بارے میں مجھے یقین ہے کہ یہ ایک 90 اور تقریبا 100٪ ہے۔ لہذا
 ہمیں اپنے اسکولوں میں جانا ہے اور آپ کو معلوم ہونا پڑے گا ، جہاں ہم نے طلبا کھوئے ہیں۔ میں یہ کہوں گا کہ اگر
 کٹوتی کرنی پڑتی ہے تو یہ ہمارے پاس طلباء کے قریب نہیں ہوتی ہے ، آپ ہر چیز کو اتنا ہی جانتے ہو جتنا ممکن ہو طلباء

 کے پاس۔ اور اس طرح ہم واقعی آپ کو جانتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں ، ہمیں اعداد و شمار ملتے ہیں۔ میں ڈیٹا سے چلنے
 والے فیصلے کرنا چاہتا ہوں۔ لہذا ہمیں اعداد و شمار ملتے ہیں اور ، ہم کیمپس کی سطح پر موجود چیزوں کو نہیں کاٹتے

 ہیں اور ہمیں دوسری جگہوں کو دیکھنا پڑتا ہے جہاں ہم کٹ سکتے ہیں اور دوبارہ ، اسی جگہ بدعت آتی ہے جب ہمیں
 اسی طرح کی فراہمی کے لئے جدید طریقے ڈھونڈتے ہیں۔ اعلی معیار کی تعلیم جو ہمارے پاس ہمیشہ کسی بھی طرح کے بجٹ

 کٹ کے ساتھ ہوتی ہے جو ہونا ہی ہے۔
  

 شکریہ مس مس۔
  

 ہاں ، جب بھی آپ بجٹ کے بحران میں ہوتے ہیں لہذا بولنا یا اس مدت میں جہاں آپ کو کٹوتی کرنی پڑتی ہے ، آپ جانتے
 ہو ، سب سے پہلے آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ جان لیں ، آپ وسائل مختص کررہے ہیں وہ چیزیں جو آپ کے پاس بالکل موجود

 ہیں۔ اور ایک بار جب آپ ان چیزوں کا احاطہ کریں اور پھر آپ قسم کی اگلی سطح پر جائیں۔ بجٹ کے بحران میں یہ ناقابل
 یقین حد تک اہم ہے کہ آپ کو فالپ مل رہا ہے۔ لہذا کسی اور تکنیکی اصطالح کی کمی کے لئے بات کرنا اور یہ کہ آپ جتنا ممکن
 ہو سکے اتنا بہاؤ ختم کر رہے ہو تاکہ آپ اس بات کو یقینی بنارہے ہو کہ ہم جو کام ہم سے کر رہے ہیں وہ ہم بالکل کر سکتے
 ہیں ، جس کو یقینی بنانا ہے کہ ہماری بچوں کی اعلی تعلیم ہے۔ اور میں ڈاکٹر بون سے پوری طرح اتفاق کرتا ہوں اور میں نے
 اس کے اس طریقے کی تعریف کی۔ ہمیں یہ یقینی بنانا ہوگا کہ ہم یہ کام اس طرح کر رہے ہیں کہ ہمارے بچوں کی تعلیم اور

 ہمارے بچوں پر اس کا اثر نہ پڑے۔
  

 شکریہ مسٹر وولریج۔
  

 ہاں ، میں اتفاق کرتا ہوں کہ ہمیں قطعی طور پر یہ یقینی بنانا ہے کہ ہم یہ طے کریں کہ مطلق بنیادی باتیں کیا ہیں جو
 ہمارے پاس ہونی چاہئیں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ ہر ایک کیا ہے اس کے بارے میں واضح ہے۔ کیونکہ میرے خیال میں جب

 ہمارے ہاں اکثر ایسا مسئلہ ہوتا ہے جہاں لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ ضلع فیصلہ کیوں لے رہا ہے۔ لہذا ایک بار جب
 ہم طے کرتے ہیں کہ وہ بنیادی ضروریات کیا ہیں تو ہم اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ عوام کو اس کے بارے میں پتہ چل
 جائے۔ اور پھر اس کے بعد میں یہ کہوں گا کہ واقعی یہ ایکوئٹی کے ساتھ شروع ہوتا ہے۔ کیا ہم کہیں گے؟ ٹھیک ہے

 ، ہم یہ کیسے یقینی بنائیں گے کہ ضلع کے تمام طلبا کو اپنی ضرورت کی چیز مل سکے؟ اور ایسا کیا لگتا ہے؟ ہم اسے مختلف
 طریقے سے کیسے کر سکتے ہیں؟ دوسرے اضالع کیا ہیں جن کے بجٹ میں کٹوتی ہوچکی ہے انہوں نے یہ کیسے کیا

 کیونکہ ہمیں صرف یہ کام نہیں کرنا ہے۔ ہمیں پہیے سے پیچھے ہٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم دوسری مثالوں کو دیکھ
 سکتے ہیں اور ان کو پریرتا کے طور پر استعمال کرسکتے ہیں اور کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمیں کسی بھی قسم کی

 کٹوتیوں کا انھیں بالکل ایسا کام بنانا ہے جس کی ہمیں الزمی طور پر ضرورت نہیں ہے اور اس سے طلباء کو تکلیف پہنچتی
 ہے یا نہیں اور نہ ہی بہت کم ممکن ہے۔ اور یہ یقینی بنائیں کہ عوام کو معلوم ہے کہ ہم نے جو بھی کٹوتی کی ہے اس وقت

 کے دوران ہے کہ ہم ان بجٹ کی ترجیحات کو جلد سے جلد بحال کردیں گے۔
  

 آپ سب کا شکریہ. محترمہ میس ، آپ درج ذیل میں سے کسی ایک میں شفافیت کو کس طرح بیان کریں گے: فنانس ، طلباء کے
 ماہر تعلیم یا کام؟

  



 مجھے لگتا ہے کہ ایک اٹھاو؟ ٹھیک ہے مجھے لگتا ہے کہ تو میں خزانہ لے کر جاؤں گا۔ اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو ،
 جہاں تک مالی معامالت کا تعلق ہے تو شفافیت؟ میرا خیال ہے کہ آپ کو ایک کام معلوم ہے جو آپ کرسکتے ہیں وہ مددگار ہے ، میں
 سمجھتا ہوں کہ کسی بھی تنظیم کے لئے اسٹیک ہولڈرز کو اس بارے میں آگاہی فراہم کرنا ہے کہ بجٹ کیسے بنایا جاتا ہے ،
 اسکول کے ضلعی منظرنامے میں ، وسائل کہاں جاتے ہیں ، آپ جانتے ہیں ، ہم اس کا استعمال کرسکتے ہیں مثال کے طور
 پر بانڈز ، اور آپ اس کمیونٹی میں مشغول ہوجاتے ہیں کہ وہ رقم کیسے خرچ ہوگی۔ آپ عوام کو بالکل اتنا تعلیم دیتے ہیں

 کہ وہ رقم کہاں جارہی ہے اور آپ اپنے اسٹیک ہولڈرز کو اپ ڈیٹ کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہو ، جیسے جیسے وقت
 چلتا ہے چاہے وہ کسی پروجیکٹ کے دوران ہو یا اسکول کے سال کے دوران۔ لہذا میں سوچتا ہوں کہ آپ جانتے ہو ، جب تک آپ

 وہاں معلومات کو اس طرح سے ڈال رہے ہیں کہ لوگ سمجھ سکتے ہیں۔
  

 شکریہ مس مس۔ محترمہ ہڈی۔
  

 ضرور میں واقعی میں ان تینوں کو ہی جواب دینے واال ہوں کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ وہ سب ایک جیسے ہیں۔ لہذا میں
 سمجھتا ہوں کہ عام طور پر شفاف طریقے سے آپ ان طریقوں میں سے ایک کر سکتے ہیں جو لوگوں کو معلومات کو آسان ،

 آسان ہاضم بنانا ہے۔ ہمارے پاس بورڈ کا ایک موجودہ ممبر ہے جو ہمیشہ اس کے فیس بک پیج پر ڈیٹا پھینک دیتا ہے اور لوگ اس
 کو آسانی سے ہضم کرسکتے ہیں اور اسے پڑھ سکتے ہیں اور اسے سمجھ سکتے ہیں۔ میرے خیال میں یہ ضلع کے لئے

 کرنا واقعی اہم ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میٹرکس بھی آتی ہیں جو معنی خیز ہوتی ہیں جو حلقہ اور برادری کو سمجھتی
 ہیں۔ میرے خیال میں معلومات کو تالش کرنا آسان ہے ، کہ لوگوں کو طلب کرنے یا اسے ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے کہ

 ابھی بالکل باہر ہے۔ ویب پر تالش کرنا آسان ہے اور وہ اسے ڈھونڈ سکتے ہیں اور پھر سب سے بڑھ کر اگر وہ اس کے لئے
 پوچھتے ہیں کہ اسکول ضلع صرف یہ فراہم کرتا ہے۔ لہذا ، میں سمجھتا ہوں کہ حقیقت میں شفافیت شاید ان میں سے ایک
 سب سے آسان اور مفت کام ہے جو ہم کر سکتے ہیں۔ معلومات وہاں موجود ہیں ، بس اسے دستیاب بنائیں اور پھر صرف اس کو
 آسانی سے معاشرے کے ہر فرد کے لئے ہضم کرنے میں آسان بنائیں اور دوبارہ ، جاکر کمیونٹی کو تعلیم دیں۔ انہیں بتائیں

 کہ ضلع میں کیا ہورہا ہے۔
  

 شکریہ مسٹر وولریج۔
  

 جب شفافیت آتی ہے تو ، میں ڈاکٹر بون سے جب حقیقت میں شفافیت کی بات کروں گا ، اس سے اتفاق کرتا ہوں کیونکہ اس کے
 حل کے تمام طریقے ہیں ، آپ جانتے ہو ، مجموعی طور پر تمام شعبوں کے ساتھ اور مجھے لگتا ہے کہ آپ کو پہال لوگوں کو

 یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ آپ کہاں کھڑے ہیں۔ تمام عالقوں کے ساتھ ایک ضلع کے طور پر. آپ کو ایماندار اور صاف ہونا
 پڑے گا کہ جہاں چیزیں ٹھیک چل رہی ہیں ، جہاں چیزیں ٹھیک نہیں ہو رہی ہیں اور چیزوں کے لئے کسی مقام پر

 جانے کی کوشش کرنے کے لئے آپ کیا کر رہے ہیں۔ اور مجھے لگتا ہے کہ آپ کو معلومات آسانی سے دستیاب ہونے کی ضرورت ہے۔
 مجھے نہیں لگتا کہ اسے صرف انٹرنیٹ کے ساتھ رہنے کی ضرورت ہے کیونکہ اگرچہ ہم میں سے بیشتر لوگوں کے لئے
 انٹرنیٹ بہت عام ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس ابھی تک مستقل رسائی نہیں ہے۔ اور اس لئے ہمیں یہ جاننے کی

 ضرورت ہے کہ کون سے ایسے طریقے ہیں جن سے لوگوں کو معلومات حاصل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ اسے حاصل
 کرسکیں اور اسے اس طریقے سے معلوم ہوجائے کہ وہ اسے استعمال کریں گے اور ان تک یہ معلومات حاصل کرنے کے لئے
 مختلف طریقے تالش کریں گے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ آپ آخر میں جانتے ہو جیسے ڈاکٹر بون نے کہا تھا کہ اگر والدین یا

 کسی کو ضلع سے کسی خاص طور پر اپنے طالب علم سے متعلق کسی معلومات کے بارے میں جاننے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان
 معلومات کو جتنی جلدی ہو سکے ان کو جلدی اور موثر طریقے سے حاصل کرنے کے لئے ضلع کو ہر ممکن اور ہر ممکن کوشش

 کرنے کی ضرورت ہے۔
  

 شکریہ ہمارا آخری سوال ختم کریں ، ہم مسٹر وولرج کے ساتھ شروعات کرنا چاہیں گے۔ ایک ٹرسٹی کی سب سے اہم
 مالزمت ضلع پالیسی کو آگاہ کرنے کے لئے کمیونٹی ان پٹ کا استعمال کرنا ہے۔ بورڈ کو پورے ضلع میں اسٹیک ہولڈرز کے

 متنوع گروہوں سے ان پٹ حاصل کرنے کو یقینی بنانے کے لئے بورڈ کے ڈھانچے یا کمیونٹی ان پٹ کے طریقوں کو کس طرح
 تیار کرنا چاہئے؟

  
 یہ اب مجھے اس سوال سے محبت ہے۔ اور میں اس سوال کو پسند کرتا ہوں کیونکہ میں واقعتا چاہتا ہوں کہ تمام برادریوں کے
 تمام کنبے کو شامل کرنے کے لئے بورڈ مزید کام کرے۔ لہذا میں جو کام کرنا چاہتا ہوں وہ یہ یقینی بنائے کہ ہر سال ، رے بورڈ

 مختلف واقعات کا انعقاد کرتا ہے۔ ان جگہوں پر عمودی سیکھنے والی تمام ٹیموں کے ساتھ ، ایک ، بورڈ کے بارے میں بات



 کریں ، تاکہ بورڈ ان سے معلومات حاصل کرنے کے طریق کار کے بارے میں بات کریں۔ ہم اس سے بہتر کیا کر سکتے ہیں؟
 ہم آپ کے ساتھ کس طرح بہتر طور پر مشغول ہوسکتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے پاس سارے جوابات نہیں ہیں۔ ہم ان لوگوں

 سے ملنے والے ہیں جو بورڈ کے اجالسوں میں نہیں آرہے ہیں اور ہمیں وہاں جانا پڑے گا۔ ہم توقع نہیں کرسکتے ہیں
 آپ کو جانتا ہوں like کہ وہ صرف ہمارے سامنے دکھائیں گے۔ ہمیں ان کے پاس جانا پڑا ہے۔ اور اس کے ساتھ ، میں واقعتا
 ، آپ تمام پی ٹی اے کو استعمال کرنا چاہتے ہیں اور ان کے ساتھ تالش کرنا چاہتے ہیں۔ ارے ، آپ کس کی بات نہیں سن رہے
 ہیں؟ آپ کے مختلف اسکولوں میں آپ کے گروپوں میں کون نہیں ہے؟ ہم ان تک کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے
 پاس ہر اسکول میں پی ٹی اے ہوتے ہیں۔ میرے خیال میں وہ تمام برادریوں کو شامل کرنے کے لئے ایک حیرت انگیز وسیلہ

 ثابت ہوسکتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ان برادریوں کو اور اسکول میں وسیع پیمانے پر منسلک کرنے کے لئے انہیں استعمال
 کریں۔

  
 شکریہ ایم ایکس ہڈی۔ کیا آپ آخری سوال کا جواب دینا چاہیں گے؟

  
 جی ہاں. ڈیوائس گروپس سے کمیونٹی ان پٹ حاصل کرنا ، مجھے لگتا ہے کہ ہم شروع کرنے والے پہلے طریقوں میں سے

 ایک واقعی باہر نکل رہے ہیں اور ان تمام کمیونٹی گروپس کو ڈھونڈ رہے ہیں جو ہماری برادری میں موجود ہیں اور ہم
 اصولوں پر جاسکتے ہیں۔ آپ جانتے ہو ، اصولوں نے انہیں اسکولوں میں پہلے ہی مدعو کیا ہے۔ میرے خیال میں ضلعی سطح
 پر ہمیں ان سبھی مختلف کمیونٹی گروپوں اور اپنی برادریوں کے تنوع کے بارے میں جاننے کی ضرورت ہے اور پھر ہمیں
 انہیں بورڈ کی حیثیت سے قبول کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں ان کو اندر النے کی ضرورت ہے ، ہمیں یہ یقینی بنانا ہوگا کہ ان

 کی نمائندگی ہو۔ جب میں 2018 میں بانڈ کمیٹی میں تھا۔ یہ بہت مختلف نہیں تھا۔ اور نہ صرف متنوع ہونے کی
 ا کام کرنے کیjob ضرورت ہے ، بلکہ اس کی ضرورت پورے ضلع سے ہے۔ لہذا ہمیں بس بورڈ کی حیثیت سے واقعی ایک اچھ

 ضرورت ہے اور میں اسے پھر سے کہوں گا ، آپ جانتے ہو ، یہ اعداد و شمار پر آتا ہے کیونکہ جب وہ طریقے ہیں جب ہم
 اس قسم کی معلومات کا انتظام کرسکتے ہیں اور یہ یقینی بناتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ ہے۔ میٹرکس جو یہ ظاہر this واقعتا
 کررہے ہیں کہ ہم اپنی کمیونٹی میں ان تمام متنوع گروہوں سے ان پٹ حاصل کر رہے ہیں تاکہ یہ یقینی بنایا جاسکے کہ

 ہم گمشدہ گروپس ایک دوسرے کو چھوڑ نہیں رہے ہیں۔ اور ایک بار پھر ، مجھے لگتا ہے کہ اس میں بھی کھلے عام
 ہتھیار ہیں اور لوگوں کو سنتے ہیں۔ جتنا آپ لوگوں کو سنیں گے اتنے ہی لوگ آپ کے ساتھ آکر بات کرنے پر آمادہ ہوں

 گے۔
  

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

 تب آپ جانتے ہو کہ انتخابی مہم کے سلسلے میں میرے لئے دلچسپ بات یہ ہے کہ اس اسکول ڈسٹرکٹ میں بہت سارے لوگ
 ہیں جن کو اندازہ نہیں ہے کہ اسکول ضلع کیا کرتا ہے یا ، مجھے افسوس ہے ، اسکول بورڈ کیا کرتا ہے۔ اسکول بورڈ کا کیا کردار ہے۔
 میں آپ کو ایک ایسی بات جانتی ہوں جس کے بارے میں میں I آپ اسکول کے ساتھ بات چیت کیسے کرسکتے ہیں؟ اور اس ل

 نے اکثر اکثر سوچا تھا کہ ہم اپنے تمام کنبہوں کو اس بارے میں تعلیم فراہم کرتے ہیں کہ وہ کیسے مشغول ہوسکتے ہیں۔
 appropriate ان کی آواز کس طرح سنائی دے سکتی ہے اور آپ جانتے ہو ، ایسی چیزیں ہیں جو اسکول سے خطاب کرنے کے ل
 موزوں ہیں ، ایک استاد مخاطب ہے ، پرنسپل مخاطب ہے ، خطاب کرنے کے لئے ایک مشیر ہے۔ ہمارے پاس ہمارے سپریٹنڈنٹ

 ہیں۔ لیکن اسکول بورڈ کو ایک ایسی جگہ بننا ہوگی جہاں ہم میں سے ہر ایک آسکے اور اپنے خدشات کو دور کرسکے ، ہمیں
 بتائیں کہ ہم کیا بہتر کررہے ہیں ، اور اس لئے مجھے لگتا ہے کہ ہمیں آپ کے لئے ایسے طریقے تالش کرنا ہوں گے جو

 لوگوں کو اس بات سے آگاہ کریں کہ وہ کس طرح بات چیت کرسکتے ہیں۔ ہم اور اس کے بعد ہر ایک کو مواصلت قابل رسائی
 بنائیں۔

  
 امیدواروں کا شکریہ کہ ہماری سیکھنے والی پوری جماعتوں کے ان سخت سواالت کے جوابات دینے کے لئے۔ اب آپ کے

 اختتامی بیانات کے لئے ہمارے پاس ڈیڑھ منٹ ہوگا۔ ہم وہی پیال کارڈ 30 سیکنڈ باقی پر رکھیں گے اور آپ کو رکنے کے لئے
 کہنے واال سرخ کارڈ۔ ہم محترمہ بون محترمہ بون سے شروعات کرنے جارہے ہیں۔ آپ کو اختتامی بیان ملتا ہے۔

  
 تمام پی ٹی اے کونسل کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ مجھ سے all پہلے میں صرف اس کا انعقاد کرنے اور اس میں اعتدال کے ل

 کے بارے میں کیا پسند ہے؟ اور میں یہ ISD یہ سوال بہت پوچھا گیا ہے کہ میں آپ کو کیا جانتا ہوں ، آپ کو راؤنڈ راک
 جس سے love سوچتا رہتا ہوں کہ مجھے بہت ساری چیزیں پسند ہیں لیکن میں راؤنڈ راک آئی ایس ڈی کے بارے میں واقعتا
 محبت کرتا ہوں وہی میں لوگوں سے پیار کرتا ہوں۔ میں والدین اور طالب علموں سے محبت کرتا ہوں۔ مجھے برادری پسند ہے۔ میرا



 مطلب ہے ہاتھ نیچے کرنا ہے جس سے مجھے پیار ہے اور طلباء ہمارا مستقبل ہیں۔ میں اپنی برادری کی حمایت کرنا چاہتا ہوں۔ میں
 اپنی برادری کی خدمت کرنا چاہتا ہوں اور میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے طلباء کو آراستہ کریں اور یہ یقینی بنائیں کہ ان
 کے پاس ہر بچے کو کامیاب بنانے کے لئے وسائل اور مدد حاصل ہے۔ ایک بار پھر ، میری ترجیحات تعلیم بننے والی ہیں ، کامیابی

 کے فرق کو ختم کرنا ، اعلی تعلیم مہیا کرنا اور یہ یقینی بنانا کہ ہر طالب علم مستقبل کے لئے تیار ہے۔ میں اپنے بچوں کو بہترین
 تعلیم فراہم کرنے کے لئے ٹیکس ڈالرز کا ایک اچھا اسٹیوڈور ہے اس بات کا یقین کر کے مالی احتساب کو یقینی بنارہا ہوں۔ میں
 اس بات کو یقینی بنائے گا کہ ہمارے بچے جسمانی اور ذہنی طور پر محفوظ اور صحت مند ہوں۔ میں برادری کو آواز واپس کرنے
 جارہا ہوں۔ اس میں والدین ،   اساتذہ کے طلباء ، برادری کے افراد شامل ہیں۔ میں آپ کو بورڈ کے ساتھ مشغول ہونے ، ضلع
 مواقع فراہم کرنے جارہا engage کے ساتھ مشغول ہونے اور فیصلہ سازوں کے ساتھ مثبت تبدیلی اور تبدیلیاں کرنے کے ل

 میں ہر طالب علم کے لئے ISD ہوں جو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو اپنے انفرادی کیمپس کی ضرورت ہے۔ اور میں راؤنڈ راک
 ایکویٹی فراہم کرنے جارہا ہوں۔ لہذا میں آپ کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں ، اور مجھے امید ہے کہ آپ مجھے 3 نومبر

 کو ووٹ دیں گے۔
  

 شکریہ ، محترمہ بون۔ مسٹر وولریج ، کیا آپ بند کرنا چاہیں گے؟
  

 پی ٹی اے کا بہت بہت شکریہ اور اس عمل ISD بالکل آپ کے ساتھ اپنا نقطہ نظر شیئر کرنے کے موقع کے لئے راؤنڈ راک
 کا حصہ بننے کے لئے وہاں موجود ہر شخص کا شکریہ۔ جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا تھا ، یہاں ایک واضح انتخاب ہے ،

 جمود یا تبدیلی۔ ہم صرف اتنے ہی مضبوط ہیں جتنا ہماری کمزور ترین جگہیں۔ ہم ان کمزور مقامات کو مخاطب کرکے بہتر
 ہوجاتے ہیں ، نہ کہ ان کو نظر انداز کرکے یا ان کو کم کرنے کی کوشش کرنے سے۔ ہمیں تمام طالب علموں کو تالش کرنا اور

 ان کی مدد کرنا چاہئے۔ یہاں تک کہ اگر وہ ہمارے اپنے نہیں ہیں یا ہمارے جیسے نہیں لگتے ہیں۔ ہمیں تمام کنبوں اور
 وہ ایک ہی اسکول میں نہ جاتے ہوں اور نہ ہی ہماری طرح زندگی گزاریں۔ ہمیں قیادت even برادریوں کو شامل کرنا چاہ

 اور خود سے بہتر مطالبہ کرنا چاہئے۔ یہاں تک کہ جب ہمارے لئے سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے کیونکہ اگر ہم تکلیف برداشت
 ت مندانہ انتخاب کرنا چاہئےbold ہمیں جر ، we کر رہے ہیں تو ہم دوسروں سے بھی یہی چاہتے ہیں۔ ایسا ہونے کے ل

 اور اپنے راحت والے عالقے سے آگے جانا ہوگا کیونکہ یہی وہ جگہ ہے جہاں بہترین انتظار کیا جاتا ہے۔ ہم نے ہمیشہ کیا
 کرتے ہوئے ، لیکن تبدیلی کا مطالبہ کرتے ہوئے وہاں نہیں پہنچ پائیں گے۔ میرا نام کارنیل وولریج ہے اور میں اس میں

 تبدیلی لونگا۔ آپ کے وقت کا شکریہ ، اور آپ کے تعاون سے مجھے اعزاز حاصل ہوگا۔
  

 آپ کا شکریہ مسٹر وولرج۔ محترمہ میس ، کیا آپ بند کرنا چاہیں گے؟
  

 شکریہ میں اسکول بورڈ میں خدمات انجام دینے کے لئے بھاگ رہا ہوں کیوں کہ میں بچوں اور اساتذہ کی بہت گہرائی
 سے دیکھ بھال کرتا ہوں اور میں راؤنڈ راک آئی ایس ڈی اور میں ایک ضلع کا تصور کرتا ہوں کہ سب بچے پروان چڑھتے
 ہیں ، ہمارے اساتذہ کو قائدانہ مدد اور وسائل حاصل ہیں جو انہیں ہمارے طلبا کو فراہم کرنے کی ضرورت ہے۔ عالمی معیار کی

 تعلیم ہے اور ہمارے پاس ضلع کے ہر بچے کے لئے معیاری سیکھنے کے محفوظ ماحول ہیں۔ ہمارے بچے اور اساتذہ ایک
 ٹرسٹی کے مستحق ہیں جو سخت فیصلے کرنے کا اہل ہے اور اس کا پس منظر ہے جو اسے بچوں اور اساتذہ کی ضروریات کو

 سمجھنے کی سہولت فراہم کرتا ہے۔ فارسٹ نارتھ ایلیمینٹری میں پہلی جماعت کے استاد کی حیثیت سے ، میں نے یہ جاننے
 کے لئے زمینی تجربے سے قیمتی قیمت حاصل کی اور اساتذہ کو کالس روم میں پنپنے کی ضرورت ہے۔ اساتذہ کے ہونے کے بعد ،
 میں الء اسکول گیا جہاں میں نے پیچیدہ امور کا تجزیہ کرنا اور مختلف نظریات رکھنے والے افراد کے ساتھ کام کرنا سیکھا

 تاکہ مشترکہ حواس کے حل میں شامل ہر فرد کو فائدہ پہنچے۔ یہ مہارتیں میرے موجودہ کردار میں میری مدد کرتی رہتی
 ہیں جہاں میں ایک بڑی سرکاری ایجنسی کے لئے آپریشن پالیسیوں اور 1.4 بلین ڈالر کے بجٹ کی نگرانی کرتا ہوں۔ اور مہارت
 اور تجربات کا یہ امتزاج مجھے بطور ٹرسٹی کی حیثیت سے اس کمیونٹی کی خدمت کرنے کے لئے انوکھا اہلیت دیتا ہے۔ میں
 اس کے ساتھ بند کروں گا۔ میں اس کے ساتھ بند کروں گا۔ مجھے حال ہی میں ایک سابقہ   طالب علم کا فیس بک تبصرہ مال ہے
 جو میری پہلی جماعت کی پہلی جماعت میں تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ ایریزونا سے اس نے میرے لئے صرف اپنا غیر حاضر

 کے ISD بیلٹ پاس کیا۔ اس نے میرے دل کو چھو لیا اور مجھے یاد دالیا کہ میں کیوں بھاگ رہا ہوں۔ کیونکہ میں راؤنڈ راک
 بچوں اور اساتذہ سے پیار کرتا ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں کہ ایک نگہداشت اساتذہ کے ذریعہ فراہم کردہ عالمی معیار کی تعلیم
 میں ہر ایک بچہ کو یہ تجربہ ہو۔ میں آپ سے کہتا ISD کا ایک بچے پر کیا اثر پڑتا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ راؤنڈ راک

 اسکول بورڈ پلیس 2 کے لسی میسی کی حمایت کریں۔ ISD ہوں کہ آپ راؤنڈ راک
  



 ہماری رائے دہندگان محترمہ میس ، مسٹر وولریج اور محترمہ بون کا اس ووٹر ایونٹ میں شرکت کے لئے آپ کا شکریہ۔ پی
 کے برادری ، اسکولوں ، والدین ،   اساتذہ ، منتظمین ، اور طلبا کی خدمت کے لئے آپ کی رضامندی کو ISD ٹی اے نے راؤنڈ راک

 سراہا ہے۔ براہ کرم یاد رکھیں کہ ابتدائی ووٹنگ 13 اکتوبر بروز منگل سے شروع ہوگی۔ اور انتخابات کا دن منگل ، 3 نومبر ہے۔
 اور RRISDPTA.ORG کی راؤنڈ راک کونسل پر پوسٹ کیا جائے گا۔ یہ rrisdpta.org اس فورم کو پی ٹی اے کی ویب سائٹ
 ہمارے سوشل میڈیا کے ساتھ ساتھ دوسرے مقامات پر موجود فورموں کی بھی ہیں۔ امیدواروں کی بایو انفارمیشن بھی پوسٹ
 کی جائے گی اور فورمز کے بعد امیدوار کو موقع ملے گا کہ وہ دوسرے مقامات کے فورموں میں جو سواالت ہیں ان کو تحریری
 شکل میں جواب دیں۔ پلیس 2 کے لئے فیس بک دیکھیں جو شام 7 بجے شروع ہوتا ہے اور پلیس 7 کے لئے کل شام 6 بجے اور

 پلیس 6 شام 7 بجے دیکھیں۔ یہ جگہ 7 کل شام 6 بجے اور جگہ 6 شام 7 بجے ہے۔ شکریہ اور شب بخیر۔
  
  
 


