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 Round Rock الذي یستضیفه مجلس RRISD ضع 1 المنتدى المرشح ألمین مجلس إدارة مدرسة
ISD لـ PTAs 

  
 **** .یرجى مالحظة أن النسخ / الترجمات یتم إنشاؤها تلقائًیا. الدقة غیر مضمونة ****

  
 .Facebook حسًنا ، نحن نبدأ البث المباشر على .Facebook نحن نستعد للبث المباشر على

  
 أنا سنهال .Place one لـ Round Rock ISD مساء الخیر جمیًعا ، ومرحًبا بكم في منتدى مرشح أمین مجلس أمناء مجلس إدارة المدرسة لـ

 وهي جمعیة غیر تجاریة وغیر طائفیة وغیر حزبیة ال تؤید أي مرشح أو حزب ، PTAs لـ ISD فیرك ، رئیسة مجلس جمعیة راوند روك
 سیاسي. أود أن أرحب بضیوفنا الممیزین الیوم. رئیس منطقة التجارة التفضیلیة في تكساس سوزي كینون ورئیس منطقة التجارة التفضیلیة في

 .تكساس ینتخبون ماریسول راندل. شكرا لك ألنك هنا الیوم
  

 أقدم وأكبر PTA تمثل لجنة المناصرة لدینا مجتمعات التعلم لدینا ، وتم الحصول على األسئلة الخاصة بهذه المنتدیات من مجتمعنا. كما تعلم ، تعد
 منظمة للدفاع عن األطفال في الدولة وتتمثل مهمتها في جعل إمكانات كل طفل حقیقة واقعة من خالل إشراك األسر والمجتمعات وتمكینها من الدفاع

 عن جمیع األطفال. أبلغنا أحد المرشحین قبل فترة وجیزة أنه لن ینضم إلینا في هذا المنتدى. سنشرع في هذا المنتدى كما هو مخطط مع مرشح
 واحد. ومع ذلك ، ستتاح الفرصة للمرشح غیر الحاضر لتقدیم إجابات لألسئلة التي سیتم مشاركتها علًنا. أود أن أؤكد أن المضي قدما في مرشح
 واحد فقط ال یعني تأیید أو دعم المرشح الوحید الحاضر. مع ذلك أقدم لكم هیذر لورانس ، رئیسة مجلس الدفاع عن المعلمین في منطقة التجارة

 .التفضیلیة
  

 النضمامهم إلینا الیوم. سأكون أیضا ضابطة الوقت لمنتدى الیوم. إنه ISD مرحًبا ، وشكًرا للمرشحین والمشاهدین ومتطوعي تكساس وراوند روك
 لشرف لي أن أقدم لكم الوسیط في هذه المنتدیات السیدة ماریا میدینا میلنر. السیدة میلنر هي شخصیة بارزة وإنجازیة في مشاركة الناخبین وقائدة

 توعیة مجتمعیة في وسط تكساس. وهي تقود وتطور برامج الشراكة والتوعیة والمشاركة المجتمعیة الشاملة غیر الحزبیة في جمیع المجتمعات
 والمناطق التعلیمیة. وهي أیًضا الزعیمة المؤسسة للسنة الثالثة في المساواة واالندماج في منظمة رائدة إلشراك الناخبین. بصفتها مستشارة ثقافیة
 في عام 2017 ، حیث كانت تقدم بانتظام حول موضوع توعیة الناخبین الالتینیین VOCES Tejas التینیة ، شاركت السیدة میلنر في تأسیس
 إلى المجتمعات في جمیع أنحاء تكساس هیل كونتري. وهي متحدثة باسم اللجنة وعضو في لجنة مناقشة موضوع مشاركة الناخبین والتاریخ في

 العدید من األحداث. غالًبا ما یتم عرضها كقائدة توعیة غیر حزبیة للناخبین في البرامج اإلعالمیة في جمیع أنحاء منطقة أوستن بما في ذلك مواقع
 نشكر السیدة میلنر إلعطائها وقتها وخبرتها لمنتدیات المرشحین. وبذلك یكون المرشحون في أید أمینة. .Univision الضیوف المنتظمة على

 السیدة میلنر؟
  

 على دعوتك إلى منتدى اللیلة. أود أن أغتنم هذه اللحظة لتذكیر جمهورنا أنه عندما Round Rock ISD Council of PTAs شكًرا لك على
 نناقش مكتًبا مثل مجلس إدارة مجلس إدارة منطقة مجلس األمناء ، فإننا نناقش التصویت بأوراق االقتراع. التصویت باالقتراع السفلي هو عملیة
 تصویت للمكاتب التي ترتبط غالًبا بمكتب انتخابي رئیسي مثل التصویت لمكاتب الرئاسة والكونغرس. أود أن أقدم لكم المرشح للمكان األول هنا

 .الیوم كیم بوین
 ستقدم بیان مرشح لمدة دقیقتین وبیان ختامي مدته 90 ثانیة. سُتمنح دقیقة واحدة لإلجابة على كل سؤال ، سیدة بوین. سیحمل ضابط الوقت لدینا

 بطاقة صفراء عند عالمة 30 ثانیة وبطاقة حمراء عندما ینتهي وقتك. في حالة فقد المرشح الوصول إلى الویب ، نطلب منه إعادة الدخول بسرعة
 إلى هذا المنتدى بعد إعادة الدخول إلى الندوة عبر الویب. سیسمح لك باإلجابة على األسئلة التي فاتك الوقت إذا سمح لها بذلك. لذا لنبدأ ببیان مدته

 دقیقتان من كیم بوین. ملكة جمال بوین؟
  

 Round Rock ISD شكرا لك وشكرا جزیال لوجودك هنا اللیلة. قلیال عني وكیف وصلت إلى هذا المنصب للترشح لمجلس المدرسة. انتقلت إلى
 كانت .CD Folks والتي أصبحت اآلن ، Round Rock Middle School في عام 1976. كنت في الصف السابع. حضرت مدرسة

 حیث Round Rock High School المدرسة المتوسطة الوحیدة. ثم التحقت بمدرسة جریشام المتوسطة والصف الثامن. تم نقلنا إلى مدرسة
 تخرجت في عام 1981 قبل افتتاح ویستوود بعام. لقد رأیت الكثیر من النمو في هذه المنطقة وهذه المنطقة لها مكانة ضخمة في قلبي. عدت لتربیة
 وكنت محظوًظا بما ، Round Rock ISD أطفالي هنا بسبب التعلیم والفرص التي تلقیتها. لقد كان لدي ثالثة أطفال تخرجوا جمیًعا من مدرسة
 یكفي لتمكني من التدریس في هذه المنطقة لمدة 33 عاًما. لقد تقاعدت منذ عامین. حسنا العام الدراسي الثالث. واستریح وأصبحت اآلن مستعًدا لرد
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 الجمیل للمجتمع من خالل الخدمة في مجلس اإلدارة. أشعر أنه یمكنني تقدیم الكثیر لهذا المنتدى وفي هذه المنطقة. لدي تفاهم واألهم من ذلك قلبي
 مع طالب وأطفال هذه المنطقة. واآلباء ، والطالب ، والمجتمع ، هو ما ینمو الطفل ویتطلب منا جمیًعا ونحن فریق وشراكة. وكعضو مجلس إدارة.

 .أرید أن أكون جزًءا من هذا الفریق
  

 شكرا جزیال. دعنا نتعامل مع األسئلة من المجتمع. السؤال األول لك ، عند النظر في مسؤولیات الوصي. من فضلك أخبرنا ما هي نقاط قوتك
 ومجاالت نموك. السیدة بوین؟

  
 نقاط قوتي في القیادة اإلیجابیة. لیس لدي أیًضا مشكلة في طرح األسئلة أو التحدث عما أعتقد أنه في المصلحة الفضلى. ال یعني ذلك أنني أستمع

 .دائًما ، ولكن لدي صوت وأشعر أن كل األصوات یجب أن تكون صوًتا محترًما للغایة. ال أعرف حتى أنني أجبت بشكل صحیح
  

 حسنا. حسًنا ، إذا كنا مستعدین ، فإن السؤال الثاني هو ، في العام الماضي ، أنشأت المنطقة قسم خدمات االستشارة والصحة السلوكیة ووافقت على
 ما طریقتان تتوقع عمل هذه الكیانات مًعا من أجل تحسین السالمة المدرسیة یا آنسة بوین؟ .ISD تشكیل قسم شرطة

  
 في المنطقة ومعرفة أن لدینا أربعة أقسام مختلفة تمثل هذه المنطقة. كنا SRO سؤال رائع! بعد أن كنت في المنطقة ، ولدینا منذ عام 1994 برنامج

 بحاجة إلى قسم شرطة. أنا أؤید قسم الشرطة. شيء واحد فعلته هو أنني سألت جیف یاربرو. ارید ان اعرف ما هي المؤهالت. یجب أن تكون
 المؤهالت صارمة للغایة ، ألننا یجب أن نكون قادرین على أن نكون دقیقین للغایة. أعتقد أن قسم الشرطة والجانب الذي نحتاجه بشدة ، الصحة

 .العقلیة الذي لدینا اآلن سیكونان بحاجة ماسة للغایة لهذه المنطقة
  

 شكرا جزیال. السؤال الثالث هو كیف تعمل على تحسین مبادرات اإلنصاف من حیث االختبار ، وتحصیل الطالب ، والتعلم في المنطقة التعلیمیة
 لجمیع الطالب؟

  
 أعتقد أوًال أنه یجب أن یحصل جمیع الطالب على نفس الفرص وجمیع التجارب نفسها. والتي ستكون ذات جودة. اإلنصاف هو التأكد من أن جمیع
 الطالب لدیهم الفرص ویتم معاملتهم والحصول على نتائج متساویة ومنصفة. وأعتقد أنه من المهم جًدا أن نتأكد من أننا نقدم الموارد حیثما یحتاجون

 إلیها. إذا كانت لدینا مناطق نحتاج فیها إلى مزید من الموارد في الجامعات األخرى ، فهذا هو المكان الذي نحتاج فیه لتوفیر تلك الموارد. بقدر ما
 یجب أن یحصلوا على نفس الفرص. ال یهم المكان الذي یعیشون فیه في Round Rock ISD أعتقد أنه االختبار ، أعتقد أن جمیع الطالب في

 .هذه المنطقة ألنهم جمیًعا طالبنا
  

 للمساءلة لتقییم الحرم الجامعي وإنجاز الطالب؟ F إلى TEA's A السیدة بوین ، ما هي أفكارك حول استخدام تصنیف
  

 هو لقطة مدتها یوم واحد لمدة أربع ساعات. ولیست األداة التي یجب STAAR سؤال مهم. أنا شخصیًا كمعلم ال أحب التصنیف. أعتقد أن اختبار
 أن نقیم بها الطفل ككل ، عاطفیة اجتماعیة ، أكادیمیة ، تعلیمیة ، ألننا أكثر من اختبار واحد. أنا أؤمن بالمساءلة. بالتأكید یجب أن تكون هناك

 .هي طریقة جیدة F إلى A في التصنیف TEA مساءلة. أما بالنسبة للطالب والمربین ومدرسة الحي. لكنني ال أعتقد أن الطریقة التي یستخدمها
  

 شكرا جزیال. سؤالنا الخامس هو ، بالنظر إلى أن األطفال الملونین والسكان ذوي السرعة العالیة مستهدفون بشكل غیر متناسب لالنضباط وتدخل
 التي تم تشكیلها حدیًثا ستتحمل المسؤولیة عن االستهداف غیر Round Rock ISD الشرطة في المدارس ، فماذا ستفعل لضمان أن شرطة

 المتناسب لمجموعات معینة. ما نوع التدقیق والمعالجة الذي ستدعمه؟
  

 أوًال وقبل كل شيء أعتقد أنه یجب وضع السیاسة واإلجراءات. لدینا الفرصة في هذه المنطقة إلنشاء نموذج على مستوى الوالیة أو قسم والنموذج
 الذي أنشأناه ، على ما أعتقد ، یجب أن یشمل المشي مع الطالب. یجد الطالب نفسه. یجب أن یتم هذا االنضباط على مستوى الحرم الجامعي. مجرد

 انضباط منتظم. أنا أتحدث بعد ذلك عندما یتطلب قانون الوالیة مشاركة ضابط شرطة. وأعتقد أنه من خالل األخصائیین االجتماعیین ومناصرتنا في
 مجال الصحة العقلیة لدینا ولدینا الضباط الذین نطلبهم أكثر من التدریب الذي یمكننا السیر بجانب األطفال ویمكننا السیر معهم خالل أي مشاكل قد ال

 .تكون لدیهم داخل وخارج النظام القضائي. أننا بحاجة إلى األفضل لطالبنا من جمیع األلوان. وجمیع المجاالت
  

 السیدة بوین ، یود المجتمع أن یعرف ، كیف تتصور أن المنطقة توازن بین االحتیاجات ، وتوازن المنطقة بین االحتیاجات ، والرفاهیة العقلیة
 واإلنجازات األكادیمیة للطالب والمعلمین؟

  
 ؟COVID كما هو الحال مع



  
 بشكل عام ، كیف یمكنك ، كیف ترى أن المنطقة قادرة على القیام به لكل من الطالب والمعلمین من خالل رفاههم العقلي والعاملین على التحصیل

 الدراسي؟
  

 اآلن كل معلم في هذه المنطقة ، في هذه الوالیة ، في هذا البلد ،. یستحقون أقصى درجات االحترام فهم یعملون لساعات عدیدة. نحن نعلم أنه ستكون
 هناك فجوات في التعلم. ونعلم أنه سیتعین علینا معالجة هذه الثغرات. سیعود المجلس التشریعي للجلسة في ینایر. سوف نرى ما یقدمونه لنا. حالًیا
 لست تعلم ، األمر یشبه عندما یكون لدینا طالب یأتون إلى فصولنا الدراسیة. إنهم على جمیع المستویات المختلفة ، وعلینا أن نفعل ما نحتاج إلى
 القیام به لكل طفل على حدة. ومع فجوات التحصیل لدینا ومع المجهول ، ال نعرف الثغرات وال نعرف ما الذي ستفعله الدولة ، في شهر ینایر ،

 .یجب أن نكون منفتحین على ذلك ونعمل مًعا لجمیع الطالب
  

 أحد الجوانب المهمة للمجلس هو تحدید التغییرات الحدودیة في منطقتنا المتنامیة. في فبرایر 2020 ، صوت المجلس إلجراء تغییرات. كیف ترید
 تحسین العملیة ، إن وجدت؟

  
 اإلعدادیة. ذهبت Round Rock حسًنا بعد أن انتقلنا إلى هنا في عام 1976. لقد قمنا بتغییر الحدود منذ ذلك الحین. كما قلت ، ذهبت إلى مدرسة
 إلى غریشام ، ولم یذهب أخي إلى أي من المدارس نفسها التي ذهبت إلیها. بسبب النمو أعتقد أننا نعلم أن الحدود تتغیر بسبب النمو ونعلم أننا ما زلنا

 ننمو. لذلك نحن بحاجة إلى اتخاذ القرار. التي نأمل أال تزعجك ، بأقل عدد ممكن ، لكننا نعلم أنه یتعین علینا القیام بذلك. كان علینا أن نفعل ذلك
 .طوال 45 عاًما الماضیة. لم أكن في ذلك ، حتى اآلن. لكنني أعلم أنه موضوع حساس للغایة ، وسنبذل قصارى جهدنا لجمیع المعنیین

  
 اآلن لسؤال عن النمو. مع االكتظاظ الحالي في عدد من مدارسنا الثانویة ، هل یمكنك مشاركة أفكارك وتعلیقاتك حول أولویة المدارس الثانویة

 ریدج؟ Pearson والمستوطنین القدامى) والغرب في منطقة ، Grimes الجدیدة التي سیتم بناؤها في كل من الشرق (قبالة منطقة
  

 وما بعده فقدنا ما 700 طالب؟ ونعلم أنه كان لدینا سند فاشل في عام 2017. أعتقد أننا بحاجة إلى توخي الحذر الشدید COVID أعتقد اآلن مع
 والطریقة التي نتحرك بها إلى األمام. أن نبني أوًال حیث تمس الحاجة إلى النمو. نحن نعلم أننا بحاجة إلى الشرق والغرب. نحن نعلم أنه سیحدث ،

 لكنني أعتقد أننا بحاجة إلى التحرك بحذر. والتأكد من أننا قادرون على ، الروابط عندما تظهر ، أنه یمكننا دعمها ، كمجتمع. لكننا بالتأكید نحن ننمو
 .وعلینا االستعداد والتخطیط للنمو

  
  

 شكرا لك السیدة بوین. مجلس األمناء مسؤول عن تعیین وتقییم المشرف لمنطقتنا. شارك معنا صفتین تعتقد أن المشرف یجب أن یمتلكهما ولماذا
 .تشعر أنهما مهمان لهذا المنصب

  
 كعضو مجلس إدارة ، نعم ، تعیین وتقییم المشرف أمر مهم للغایة. أعتقد أن المشرف یجب أن یكون شخًصا یوحد جمیع الموظفین وأولیاء األمور

 والمجتمع والطالب. ویعمل لمصلحة جمیع األطفال. وشخص یدیر هذه المنطقة. ویحقق نتائج إیجابیة لهذه المنطقة. نحن نعلم أن هذا المجلس التالي
 سیكون مجلًسا مهًما للغایة سیوظف المشرف التالي ألن كل شيء على ما یرام اآلن ونحتاج إلى التأكد من أن منطقتنا ال تزال منطقة وجهة وأن

 .الشركات والناس في جمیع أنحاء هذا البلد یریدون القدوم لهذه المنطقة ألننا نعلم أنها األفضل
  

 بالنسبة لسؤالنا األخیر ، یعمل التعلم االفتراضي بالنسبة لبعض الطالب بینما یتعلم الطالب اآلخرون بشكل أفضل في الفصل الدراسي. كیف یجب
 أن توازن المنطقة بین التعلم االفتراضي والتعلم الشخصي في المستقبل؟

  
 سؤال جید. نحن نعتبر منطقة كبیرة. وسألني أحدهم في ذلك الیوم ، حسًنا ، نحن في نفس المنطقة مع هوتو. حسًنا ، ال ، لسنا بعیدین مثل عدد

 بدًال من المقاطعات األصغر. لكوننا منطقة COVID كیفیة فتح المقاطعات الكبیرة خالل إعادة فتح TEA الطالب. نحن منطقة كبیرة جًدا ویفرض
 كبیرة ، لدینا طالب یعانون لدینا مدرسون یكافحون وهذا لیس جیًدا لجمیع الطالب. إنه لیس جیًدا لمعظم الطالب. وأشعر بذلك ، كلما أسرعنا في
 إعادة أطفالنا إلى الفصل الدراسي مع بعض الحیاة الطبیعیة ، خاصة أولئك الذین یكافحون من أجل أن یكون هذا هو األفضل للطالب. وآمل أن

 .تتطور األمور كل أسبوع حتى نتمكن من ذلك
  

 شكًرا لك السیدة بوین على اإلجابة على تلك األسئلة الصعبة عبر مجتمعات التعلم لدینا. لدینا اآلن دقیقة ونصف للبیان الختامي. سنحتفظ بنفس
 .البطاقة الصفراء بعد 30 ثانیة متبقیة وبطاقة حمراء لنطلب منك التوقف

 السیدة بوین ، هل ترغب في اإلغالق؟



  
 لقد قمت ببناء عالقات مع .Round Rock ISD نعم. لماذا أنا مرشح جید للمركز األول في مجلس األمناء؟ لدي قلب للطالب. لدي خبرة في

 أولیاء األمور والمعلمین وأعضاء المجتمع عبر هذه المنطقة. وأشعر أنه یمكنني تمثیلكم جمیًعا كآباء بشكل جید. وأنني ال أفعل ذلك ، وظیفتي هي
 التمثیل. وتمثیلك أنت وأطفالك واحتیاجات جمیع األطفال. كما أنني أشجع أي شخص لدیه أي أسئلة لي. أي شيء إذا سمعوا شیًئا ویریدون توضیحه.

 وهم یعتقدون ربما ما سمعوه. أود أن أشجعهم على التواصل معي والتحدث معي ومقابلتي ومعرفة من أنا وكیف یمكنني تمثیل جمیع الطالب على
 .أفضل وجه في هذه المنطقة. شكرا جزیال

  
 على رغبتك في خدمة المجتمع والمدارس وأولیاء األمور PTA شكرًا لمرشحتنا الراغبة السیدة بوین لمشاركتها في حدث التصویت هذا. یثني

 یرجى تذكر أن التصویت المبكر یبدأ یوم الثالثاء 13 أكتوبر. ویوم االنتخابات هو .Round Rock ISD والمعلمین واإلداریین والطالب في
 هذا هو موقع .Round Rock Council of PTA الخاص بـ rrisdpta.org الثالثاء 3 نوفمبر. سیتم نشر هذا المنتدى على موقع

RRISDPTA.ORG الخاص بنا ووسائل التواصل االجتماعي الخاصة بنا جنًبا إلى جنب مع أشكال األماكن األخرى عند حدوثها. سیتم أیًضا 
 نشر المعلومات الحیویة للمرشح وبعد المنتدیات ، ستتاح للمرشح الفرصة لإلجابة على األسئلة المطروحة على منتدیات األماكن األخرى في شكل
 للمكان 2 الذي یبدأ في 7 مساًء وتنزعج للمكان 7 غًدا في 6 مساًء والمكان 6 في 7 مساًء. شكرا وتصبح Facebook مكتوب. یرجى مشاهدة

 .على خیر
  
  
 
 


