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 Round الذي یستضیفه مجلس RRISD ضع المنتدى السابع لمرشح أمناء مجلس إدارة مدرسة
Rock ISD لـ PTAs 

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

  
 للمكان السابع. أنا سنهال Round Rock ISD Council of PTAs School Board Trustee مساء الخیر ، ومرحًبا بكم في منتدى
 وهي جمعیة غیر طائفیة غیر تجاریة وغیر حزبیة ال تؤید أي مرشح أو حزب ، PTAs لـ Round Rock ISD فیرك الرئیس بعد مجلس

 األفراد. ال یتغاضى المجلس أو یؤید مثل هذه التأیید PTA على علم بالتأیید المزعوم من قبل قادة ISD سیاسي. إن مجلس إدارة منظمة راوند روك
 االنتخابات المناسبة صدرت لهم التعلیمات بالتوقف واالمتناع على الفور. سأكرر PTA الضمني أو الحقیقي. وأولئك الذین لم یتبعوا بروتوكول

PTA .ال یؤید المرشحین. أود أن أرحب بضیفتنا الخاصة ، رئیسة منطقة التجارة التفضیلیة في تكساس ، سوزي كینون. شكرا لك ألنك هنا الیوم 
 هي أقدم PTA تمثل لجنة المناصرة لدینا جمیع مجتمعات التعلم ، وقد تم الحصول على األسئلة الخاصة بهذه المنتدیات من مجتمعنا. كما تعلم ، فإن

 وأكبر منظمة مناصرة لألطفال في الدولة. مع مهمة جعل إمكانات كل طفل حقیقة واقعة من خالل إشراك األسر والمجتمعات وتمكینها من الدفاع
 عن جمیع األطفال. من فضلك اسمح لي بتذكیر المشاركین لدینا بأن العائالت بما في ذلك األطفال ستشاهد هذا المنتدى على الهواء مباشرة كما أنه

 مسجل. نتوقع من الجمیع أن یتصرفوا بطریقة مهنیة وأن یحترموا متطوعینا وبعضنا البعض. إذا الحظنا سلوًكا تخریبًیا ، فسیتم إصدار تحذیر وإذا
 استمر ، فسیتم معالجته. نتمنى أن یكون الجمیع متحضرین وودودین حتى نتمكن من عقد جلسة إعالمیة الیوم. مع ذلك ، أقدم لكم رئیسة مجلس

 .هیذر لورانس ، PTA الدفاع عن
  

 النضمامهم إلینا الیوم. سأكون أیضا ضابطة الوقت لمنتدى الیوم. Round Rock ISD مرحبا. وشكًرا للمرشحین والمشاهدین ومتطوعي مجلس
 یشرفني أن أقدم لكم مدیر هذه المنتدیات ماریا میدینا میلنر. تعتبر السیدة میلنر من أبرز رواد إشراك الناخبین والتواصل المجتمعي في وسط

 تكساس. وهي تقود وتطور برامج الشراكة والتوعیة المجتمعیة الشاملة غیر الحزبیة عبر جمیع المجتمعات والمناطق التعلیمیة. وهي أیًضا الزعیمة
 المؤسسة للعام الثالث للمساواة والشمول في منظمة رائدة إلشراك الناخبین. بصفتها مستشارة ثقافیة التینیة ، شاركت السیدة میلنر في تأسیس

VOCES Tejas في عام 2017 ، حیث تقدم بانتظام حول موضوع توعیة الناخبین الالتینیین إلى المجتمعات في جمیع أنحاء تكساس هیل 
 كونتري. وهي متحدثة باسم وأعضاء اللجنة حول موضوع مشاركة الناخبین والتاریخ في العدید من األحداث. وقد ظهرت أیًضا كقائدة توعیة غیر

 نشكر السیدة میلنر .Univision حزبیة للناخبین في البرامج اإلعالمیة في جمیع أنحاء منطقة أوستن بما في ذلك مواقع الضیوف المنتظمة على
 .إلعطائها وقتها وخبرتها لمنتدیات المرشحین. وبهذا یكون المرشحون في أید أمینة ، السیدة میلنر

  
 على دعوتك إلى منتدى اللیلة. أود أن أغتنم هذه اللحظة لتذكیر جمهورنا بأنه عندما نناقش Round Rock Council of PTAs شكًرا لك على

 مكتًبا مثل مجلس أمناء منطقة المدرسة ، فإننا نناقش التصویت باالقتراع. االقتراع السفلي هو عملیة التصویت للمسؤولین التي ترتبط غالًبا
 بانتخاباتنا الرئیسیة مثل التصویت لمنصب الرئیس أو الكونغرس ومكتب الكونغرس. أود أن أقدم المرشحین اللیلة للمكان السابع ، جین غریفیث

 ودانییل ویستون. سیقدمون بیان مرشح لمدة دقیقتین وبیان ختامي مدته 90 ثانیة. سیتم إعطاؤهم دقیقة واحدة لإلجابة على كل سؤال. سیحمل ضابط
 الوقت لدینا بطاقة صفراء عند عالمة 3 ثانیة ، وبطاقة حمراء عندما ینتهي الوقت. ُیطلب من المرشحین االمتناع عن أي هجوم شخصي على

 خصومهم. في حالة فقد أحد المرشحین الوصول إلى الویب ، نطلب منك إعادة إدخال هذا النموذج بسرعة. بعد إعادة الدخول إلى الندوة عبر الویب
 ، سُیسمح لك باإلجابة على األسئلة التي فاتتك ، إذا سمح الوقت بذلك. سنطرح األسئلة بترتیب االقتراع ومن سیبدأ مناوًبا في كل مرة. لذلك دعونا

 نبدأ ببیان دقیقتین من جین غریفیث. السیدة جریفیث؟
  

 شكرا جزیال. مساء الخیر جمیعا. اسمي جین جریفیث. أنا أترشح من أجل المكان السابع بوضوح. لقد عشت أنا وزوجي جریج في منزلنا في
Brushy Creek لمدة 21 عاًما. ولدینا أربعة أطفال إیما طالبة في السنة الثانیة في جامعة تكساس إیه آند إم ، وكوبر طالبة في مدرسة راوند 

 و Grisham و Spicewood روك ، وكارتر وترافیس في الصفین الثامن والسابع في مدرسة سیدار فالي المتوسطة. نشأ زوجي هنا وذهب إلى
Westwood ونحن نحبها تماًما هنا وال یمكننا أن نرى تربیة أطفالنا في أي مكان آخر. بدأت الخدمة ألول مرة في مدارسنا من خالل PTA 

 عندما كانت إیما في روضة األطفال منذ أكثر من 14 عاًما وعملت في مجلس تنفیذي تقریًبا كل عام منذ ذلك الحین والعدید من القدرات المختلفة.
 التابعة للمجلس لمدة ثالث سنوات ، وأنا حالًیا في عامي الثاني أعمل في لجنة على مستوى المنطقة PTAs لقد كنت جزًءا من المجلس التنفیذي لـ

 أیًضا. لقد كنت أیًضا عضًوا في العدید من األندیة المعززة على مدار السنوات الست الماضیة وأشعر أنه من المهم جًدا خدمة مجتمعي بطریقة عملیة
 للغایة. وفي السنوات الثالث الماضیة ، سجلت أكثر من 550 ساعة تطوعیة من العمل مع اتحادات المعلمین في المدارس والعدید من المدارس.
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 أحب رد الجمیل لمجتمعي وأخدم في العدید من المؤسسات الخیریة المحلیة من خالل رابطة خدمة الشباب مع ابني األكبر كوبر وأنا أتطوع مع
 شركاء في التعلیم وأجلس حالًیا في مجلس أمناء مركز سانت دیفیدز راوند روك الطبي. أنا سمسار عقارات سكني وصاحب شركة صغیرة واخترت
 هذه المهنة للسماح لي بالمرونة لقضاء الوقت مع التطوع في المدارس والمجتمع وتعلیم أطفالي قیمة العمل الجاد. أنا أترشح لمجلس إدارة المدرسة

 ألن طالبنا یستحقون أن یكون لدیهم أساس ممتاز في التعلیم العام من شأنه أن یعدهم لتحدیات المستقبل یستحق طالبنا مدارس آمنة جسدًیا وعاطفًیا ،
 ویستحق مدرسونا التوسع في األدوات الرائعة التي لدیهم بالفعل یجب إشراك الطالب والتعلم اإلبداعي مع السماح بوقت أقل في االختبارات

 .الموحدة. أنا ملتزم بالعمل مع مجلس اإلدارة والقیادة للمساعدة في مواصلة منح طالبنا أفضل نتیجة ممكنة للجمیع. شكرا جزیال
  

 .شكرا جزیال. اآلن سوف نسمع من دانییل ماري ویستون ، السیدة ویستون. لدیك دقیقتان
  

 هي واحدة من أكبر منظمات المناصرة في Texas PTA .المشرف وخصمي على منتدى اللیلة ، PTA شكرا جزیال. حسًنا ، شكًرا لمجلس
 واثنین من تنانین ، Red Raider و ، Aggies الوالیة وأنا أقدر هذه الفرصة. أنا وزوجي لدینا خمسة أطفال ، هم فرحة حیاتنا. لدینا اثنان من
Round Rock High School ، ، وواحد في برنامج الفنون الجمیلة وابنتي طالبة ریاضیة متعددة الریاضات. واعتباًرا من األسبوع الماضي 
 مثل كثیر من الناس یشاهدون اللیلة. لدي تاریخ تطوعي واسع في منطقتنا .Round Rock في Eagle Scouts أنا اآلن فخورة بأحدث فرقة
 وفي حرم المدارس الثانویة PTA التعلیمیة. لقد أمضیت سنوات في حرم العنوان 1 كموجه في حرم المدارس االبتدائیة والمتوسطة كمتطوع في

 كمتطوع داعم. حصلت على بكالوریوس اآلداب في اللغة اإلنجلیزیة وماجستیر في الموارد البشریة والقیادة. أنا قائد مجرب وقد خدمت سبع سنوات
 في القوات الجویة كقائد في 11 سبتمبر وبعدها. وعملت لسنوات كقائد أعمال في القطاع الخاص. أنا حالًیا عضو منتخب في مجلس إدارة فرقة

Round Rock High School ، بینما أنا منسق المتطوعین. أنا مسؤول عن تجنید وتنسیق أكثر من 300 متطوع ألكثر من 3000 ساعة من 
 الخدمة لفرقة التنین. وهذا یتطلب التعاون والتشجیع والمرونة لتعبئة هذا النوع من الجهد من أجل هذا الهدف المشترك. تمتد مناصري لطالبنا

 .لسنوات وقد استثمرت الوقت والطاقة الالزمین لالستعداد للعمل كوصي. أنا أقدر فرصة الوصول إلى مجتمعنا اللیلة
  

 شكرا لكم جمیعا. لذا ، فلنبدأ في طرح أسئلتنا من المجتمع. السؤال األول للمرشحین هو ، شارك كیف شاركت في مجتمعنا. ماذا عن الخبرة تساعدك
 كعضو مجلس إدارة المدرسة. السیدة ویستون؟

  
 شكرا لك على هذا السؤال. لذلك أعتقد أن ما هو مهم عندما یفكر الناس ویقیمون المرشحین. هو اإلعداد الذي وضعوه لیصبحوا أمناء. لذا فقد

 حضرت تقریًبا كل اجتماع لمجلس إدارة المدرسة شخصًیا ، ألكثر من عامین. اآلن ، حضرت تقریًبا جمیع اجتماعات فریق عمل السالمة عندما
 التقوا لمدة 18 شهًرا. أحضر بانتظام المرافق واجتماعات السیاسة الشخصیة التي ُتعقد على مستوى المنطقة ، كما قلت في مقدمتي ، أنت تعلم أنك
 استثمرت كثیًرا كموجه في حرمنا الجامعي من العنوان األول وكدعم للمتطوعین. أعتقد أنه قبل أن تصبح مرشًحا ، من المهم للغایة إظهار مصلحة

 .راسخة في كیفیة عمل المنطقة وفهم هذا الشعور بها. شكرا على سؤالك
  

 شكرا جزیال. السیدة جریفیث؟
  

 شكرا جزیال. لقد عرفت من خالل التجربة التي اكتسبناها من التطوع أنا ودانییل ، من المهم جًدا مالحظة أننا نعمل بشكل عملي مع األشخاص في
 مدارسنا ومجتمعنا لمساعدتنا على فهم احتیاجات كل مدرسة مختلفة. وما الذي یجعلها فریدة ومختلفة. كما تعلم ، یتطلب التطوع الكثیر من وقتك

 وجهدك وأنت تعمل مع الكثیر من اآلباء المختلفین ، والكثیر من الطالب والموظفین المختلفین في جمیع أنحاء المنطقة لتتعلم فقط كیفیة العمل بشكل
 جید مع اآلخرین ، وكیف تعرف ذلك ، واتخاذ قرارات جیدة ال تعتمد فقط على ما تریده لطفلك. لكن ما هو األفضل للجمیع في هذا الهدف. سواء

 كانت مدرستك أو مدرسة مختلفة قد تتطوع معها. وأعتقد أن مجرد امتالك الخبرة والمعرفة بالعدید من األشیاء المختلفة في المنطقة هو أمر یحتاج
 الناس إلى النظر إلیه عندما یفكرون في من یصوتون له وقد خصصت الكثیر من الوقت والتطوع و أشعر أن كل العمل الذي قمت به مع أولیاء

 .األمور واإلداریین والمعلمین في جمیع أنحاء المنطقة مفید للغایة. شكرا جزیال
  

 شكرا جزیال. السیدة غریفیث ، مع وجود العدید من فرص التعلیم الجدیدة في المنطقة بما في ذلك تشارتر والمدارس الخاصة وعبر اإلنترنت ، ما
 .العامة ؟ Round Rock ISD هي خططك أو استراتیجیاتك كعضو مجلس إدارة لدعم االحتفاظ بالطالب في مدارس

  
 أنا آسف. أنا بحاجة لرفع مستوى الصوت الخاص بي. هل یمكنك تكرار ذلك؟

  
 والمدارس الخاصة ، وعبر اإلنترنت ، ما ، Charter لیس هناك أى مشكلة. مع وجود العدید من فرص التعلیم الجدیدة في المنطقة ، بما في ذلك

 العامة؟ Round Rock ISD هي خططك أو استراتیجیاتك كعضو في مجلس اإلدارة لدعم االحتفاظ بالطالب في مدارس
  



 لطالبنا ولدي ثقة أكبر في Round Rock ISD بینما ال یمكننا تحدید أفضل بیئة لتجربة تعلم كل طفل. أنا واثق تماًما من التعلیم الذي تقدمه
 المعلمین والموظفین الرائعین لدینا. تحتوي المواثیق بالفعل على معاییر محددة للقبول ولن تأخذ جمیع الطالب على الرغم من حصولهم على أموال

 وأؤمن باألدوات المتوفرة لدینا بالفعل ، Round Rock ISD التعلیم العام. خالصة القول ، إنه اختیار شخصي لكل أسرة ، لكنني أؤمن بـ
 لمعلمینا وموظفینا وطالبنا وأرید فقط االستمرار في تحسین هذه األدوات و مجرد توفیر المزید من الفرص لهم الستخدامها في جمیع أنحاء منطقتنا.

 .وأنت تعلم ، لمنح الجمیع فرصة متساویة وكل شيء ، لكن كما تعلمون ، ما لدینا مذهل بالفعل وأود فقط تحسین ذلك
  

 شكرا جزیال. كیف تجیب یا سیدة ویستون؟
  

 حسًنا ، أود أن أجیب بالقول إن زوجي وأنا وأطفالنا الخمسة جمیًعا منتجات مع مدارس عامة. نحن نؤمن بالمدارس العامة. بعد قولي هذا ، أعتقد أن
 اآلباء یعرفون أطفالهم أفضل من أي شخص آخر ، وإذا قال أحد الوالدین ، كما تعلمون ، فإن المدرسة المستأجرة أفضل ألنه وعادة ما یكون ذلك

 ألسباب أكادیمیة ، ولهذا السبب یترك الطالب عموًما الجمهور. المدارس والذهاب إلى مدرسة تشارتر. ربما یریدون فصوًال دراسیة أصغر أو
 إعداًدا غیر محدود أو منهًجا محدًدا. وإذا أخبرني أحد الوالدین أن هذا هو األفضل لطفلهم. لن أخمن ذلك أبًدا ، لكنني سأخبرك أنه إذا كان الوصي

 هو المسؤول عن االنتباه والفهم إلى األنماط. وإذا رأیت نمًطا حیث لدینا الكثیر من المواثیق التي تحاول الدخول بنجاح إلى بصمتنا ثم بصفتي وصًیا
 ، فسوف أسأل لماذا. ألنه یجب أن یكون هناك سبب لذلك. اآلن. لدینا نقاط قوة لن تتمكن المواثیق من التنافس معها على سبیل المثال ، األنشطة

 الالمنهجیة. لن تكون المدرسة المستقلة أبًدا قادرة على التنافس مع الریاضة والفنون الجمیلة التي نقدمها ، وفي كثیر من األحیان عندما نرى الطالب
 ینتقلون إلى مدارس تشارتر سیعودون عندما یكبرون ألن المدارس المستقلة ال یمكنها المنافسة في تلك الساحة. لكن بصفتي وصًیا مرة أخرى ، فأنا

 .أبحث عن أنماط وأسأل أسئلة حول سبب حدوث ذلك ، ثم أركز جهودي على معالجة هذه المشكالت
  

 شكرا جزیال. إذن ، السیدة ویستون ، سنمضي قدًما ونبدأ السؤال الثالث معك. استناًدا إلى نتائج فریق العمل المعني بالمساواة ، أظهرت البیانات أن
 تم تمثیلهم بشكل غیر متناسب في االنضباط والتدخالت السیاسیة. یرجى مشاركتنا بأفكارك حول كیفیة تقلیل هذا SPED األطفال الملونین وسكان

 .التفاوت
  

 وأرى ذلك مراًرا وتكراًرا. سأقول أنه كان TEA أنا ممتن حًقا لهذا السؤال ألنه عندما أحضر اجتماعات مجلس اإلدارة وكل عام یتم تقدیم بیانات
 والسیدة Yarbrough في وقت سابق الیوم مع السید Facebook على Council PTA على صفحة Facebook هناك حدث مباشر على
Grosso ، وكان ذلك جیًدا جًدا ویتحدث عن هذا. البیانات مقلقة وأنت تعلم ، السیدة جروسو والسید یاربرو ، كان لدیهما أكثر من دقیقة للحدیث 

 یعیش في Facebook عن هذا أكثر مما أفعل ، لكنني سأقول إن دور مجلس األمناء هو االعتماد على هؤالء الخبراء ، وأنا سیقول بعد مشاهدة أن
 في مدارسنا. أعتقد أن هذین االثنین یشكالن SRO المكان الذي یتعاملون فیه ، فأنت تعرف التدریب على الجانب الصحي السلوكي وكذلك جانب

 شراكة جیدة حًقا. إنني أتطلع إلى رؤیة من نوظفه كأول موظف حقوق ملكیة. وأنا متأكد من أن هذا الشخص سوف تعرفه یكمل ثالثیة هؤالء
 األشخاص الرئیسیین الثالثة الذین یجب أن ینظروا إلى هذا ویتحدثوا عنه ویبقي المجلس منشورًا. وأنا متفائل اآلن بأن هذه البیانات سوف تتحسن

 .ألنني أعتقد أنها یجب أن تتحسن وأعتقد أن لدینا المكان المناسب للوصول إلى هناك
  

 شكرا. السیدة غریفیث ، هل ترغب في الرد؟
  

 بالفعل منطقة تعلیمیة متنوعة للغایة للطالب من جمیع األجناس والجنسیات. أعلم أنه یمكننا دائًما القیام بعمل أفضل. أنا Round Rock ISD تعد
 مهتم بكل البیانات المقدمة ، حیث إن توزیع األسهم لدینا غیر ممثل حًقا في استطالعاتنا ولجاننا ومجموعاتنا في جمیع أنحاء منطقتنا. وأتطلع إلى

 العصف الذهني ربما للحصول على مزید من التنوع في هذه المجاالت والعمل مع مجلس اإلدارة وقیادة المنطقة في ذلك. أشعر أنه یمكننا أیًضا جلب
 بعض المتحدثین األكثر تنوًعا ربما إلى مدارسنا واالستماع إلى رسائلهم والعمل مًعا وتحدید ما تعرفه ، ما هو األفضل لطالبنا الذین هم فقط بشكل
 غیر متناسب ، كما تعلم. هذا ما تظهره البیانات ، أنا أؤمن بشدة بقوة مشاركة الوالدین أیًضا. لذلك أعتقد أن هذا یجب أن یكون عنصًرا رئیسًیا أو

 .عنصًرا رئیسًیا لنجاح الطالب ، وأود أن تعرفوا العصف الذهني مرة أخرى حول كیفیة التحدث أكثر مع عائالتنا وإشراكهم أكثر قلیًال. شكرا
  

 فما هي األفكار حول االختبارات الموحدة وتقییمات الحرم الجامعي (بما في ، Griffith شكرا جزیال. لذا ، إذا بدأت في طرح هذا السؤال ، السیدة
 التي یتم تنفیذها هذا العام؟ (ACT و SAT و PSAT و STAAR. EOC ذلك على سبیل المثال ال الحصر

  
 في الواقع ، اختار أطفالنا عدم المشاركة لسنوات عدیدة. .STAAR سؤال جید. یعرف معظم األشخاص الذین یعرفونني ما أشعر به حیال اختبار

 یجب أال تكون درجات االختبار هي المعیار الوحید للنجاح للطالب أو للمعلمین. وال یتعلم أي طالب نفس الشيء. ال یوجد معلم یعلم نفس الشيء
 یجب أن نتوقع منهم جمیًعا أن یتم تصنیفهم في اختبار واحد ثبت أنه غیر فعال. إنه لیس عدًال للطالب أو المعلمین. إنه یحد من إبداع المعلم ویستخدم

 وقتهم وطرقهم المرحة واإلبداعیة عندما یشعرون أنهم بحاجة إلى التدریس لالختبار. كمنطقة ، یمكننا ویجب علینا إیجاد طرق إضافیة لقیاس



 هذا العام. أعتقد أنه سیكون تحدًیا حقیقًیا أن نصل طالبنا إلى حیث یحتاجون إلى أن یكونوا ناجحین للغایة في ACTs و SATs النجاح. بقدر ما
 ذلك ألنهم فقدوا الكثیر من التعلم في الفصل بالفعل ونحن كمنطقة بحاجة إلى اكتشاف طریقة جعل ذلك أفضل لطالبنا الذین فقدوا ذلك الوقت التعلیمي

 .في فصلهم مع معلمیهم
  

 كیف تحب أن ترد یا سیدة ویستون؟
  

 منذ فترة طویلة جانب المخاطر العالیة لالختبار القیاسي وأود أن Texas PTA حسًنا ، سأقول إن المساءلة مهمة ألن تعلیم طالبنا مهم. عارضت
 أقول إنني بالتأكید على متن ذلك. أعتقد أن هذا هو الموقف الصحیح بشأن هذه المسألة ألنك تعرف مرة أخرى بصفتي وصًیا أین أتیت إلى هذا من

 عاًما بعد عام ، ویجب أن أخبرك أن الضغط الذي أدى إلى ذلك ، STAAR كیف یمكن للطالب االستفادة من ذلك. كما تعلم ، أجرى أطفالي اختبار
 كما تعلم ، یجب أن أسأل نفسي كیف یستفید أطفالي من هذا الضغط؟ سأخبرك أن نظام االختبار ال یحتاج إلى إصالح. أعتقد أن الكثیر من الناس في

 منطقتنا التعلیمیة یفهمون ذلك بالفعل ویعملون على معالجة ذلك. بصفتي وصًیا هنا ، محلًیا ، ما سأفعله هو أنني سأعمل بجد لتثقیف مجتمعنا حول
 جمیع األشیاء التي تقوم بها مقاطعاتنا التعلیمیة وطالبنا بشكل جید والتي تتجاوز اختبار واحد في یوم واحد. أرغب في الدفاع والتثقیف حول ، كما
 تعلمون ، المدرسة الثانویة المبكرة. لدینا طالب یخرجون من دراستهم ، لقد حصلت على البطاقة الحمراء. لكن على أي حال ، أود تثقیف مجتمعنا

 .حول كل األشیاء التي تقوم بها هذه المدرسة بشكل جید في الصین وتسلیط الضوء علیها. شكرا جزیال
  

 المتنوع من الطالب واألسر ، كیف یمكنك ضمان تمثیل RRISD شكرا جزیال. السیدة ویستون. یود المجتمع أن یعرف ، من خالل مجتمع
 .االحتیاجات األكادیمیة واالجتماعیة والعاطفیة لجمیع الطالب ومراعاتها

  
 ببثه مباشرة ألنني تعلمت PTA المباشر الیوم الذي قام المنظم الخاص بك أو مجلس Facebook لذا مرة أخرى ، سأفكر مرة أخرى في حدث

 الكثیر ، وتعلم الناس في مجتمعنا الكثیر ، ألنهم تناولوا االختالفات في المجتمعات المختلفة و ما نقوم به لتضمین هذه األشیاء. أبرزت إیمي جروسو
 أو خدمات الصحة العقلیة لطالبنا. هذا مهم یدل على االلتزام. الصحة االجتماعیة والعاطفیة Bluebonnet Trails التزاًما قوًیا مؤخًرا بعالقة مع

 ، أنت تعلم أنه تم إثبات ذلك ، بالنسبة لجمیع الطالب ، ُیظهر البحث أن أداء طالبنا أفضل من الناحیة األكادیمیة ، ولدیهم إمكانیة الوصول إلى
 .التعلیم االجتماعي والعاطفي. شكرا جزیال

  
 شكرا لك السیدة جریفیث؟

  
 شكر. تعد الصحة النفسیة بالتأكید عامًال رئیسیًا في قدرة الطفل على النجاح ، سواء في التحصیل العلمي أو في حیاته بشكل عام ، خاصة اآلن خالل
 هذا الترتیب التعلیمي غیر المؤكد الذي نمر به. أشعر أننا لم نجعل الصحة العقلیة أولویة حقیقیة لطالبنا في الماضي ، لكنني أعلم أن مجلس إدارتنا

 الحالي قد قطع خطوة كبیرة والتزاًما كبیًرا وتخصیص 1.2 ملیون دوالر وخدمات الصحة العقلیة لمیزانیة هذا العام . أتطلع إلى العمل مع إیمي
 ومجموعة الصحة السلوكیة المذهلة لدینا لتقدیم المزید من برامج الصحة العاطفیة االجتماعیة لطالبنا لمساعدتهم على النجاح بكل الطرق التي

 یحتاجونها للنجاح في عالمنا المتطور. كل الخطط وكل المعلومات المتوفرة لدیها والبرامج التي توفرها لعائالتنا وطالبنا مدهشة. بالفعل وأنا أتطلع
 .إلى جعل ذلك أفضل لطالبنا

  
 حسًنا ، السیدة غریفیث. سنبدأ معك بعد هذا السؤال. مع التمویل األخیر لفریق العمل المعني بالمساواة ، تعتقد أن األولویة یجب أن تكون من حیث

 المساواة والتنوع والشمولیة. ما البرامج التي ستدعمها؟
  

 شكًرا ، وقد أجبت على هذا نوًعا ما في سؤالي سابًقا بالحدیث عن مدى تنوعنا بالفعل. من خالل جلب متحدثین وبرامج أكثر تنوًعا من خالل إیمي
 وبرنامجها للصحة السلوكیة ، أعتقد أنه سیكون أمًرا رائًعا. استقدام خبراء في ذلك المجال. وجعلهم یأتون ویتحدثون إلى معلمینا ومدیرینا وموظفینا
 حول كیف یمكن أن یكونوا مجهزین بشكل أفضل للتعامل مع أي نوع من عدم المساواة التي لدینا في مجتمعاتنا والتي یرونها في طالبنا أو عائالتنا.

 أعتقد أنه سیكون شیًئا رائًعا بالنسبة لنا ومقاطعاتنا. أود حًقا أن أرى منطقتنا ، كما تعلمون ، تستمر في كونها معیاًرا ذهبًیا رائًعا للمقاطعات في
 .الوالیة. أنت تعرف أن الناس ینتقلون إلى هنا على وجه التحدید بسبب منطقتنا وأود أن أفعل أي شيء في وسعنا حتى تستمر في تحسینه

  
 شكرا لك السیدة ویستون. هل ترغب في الرد؟

  
 نعم ، أرید أن أعطي الفضل إلى مجلس منطقة التجارة التفضیلیة هنا لجعل هذا أولویة ، كقضیة مرشح. ما قد ال تعرفه عني ، هو أنه قبل عقد من
 التي تحمل عنوان مدرسة واحدة على بعد مسافة من المكان الذي Round Rock ISD الزمن ، قررنا كعائلة أن أطفالنا سینتقلون إلى مدرسة
 نعیش فیه. ولمدة ست سنوات أخذناهم إلى الجزء اآلخر من المجتمع للمدرسة االبتدائیة حتى یتمكنوا من المشاركة في برامج ثنائیة اللغة. ابني لم



 یحبها ولكن ابنتي ازدهرت وهي ثنائیة اللغة. وهي تقیم معسكًرا في الصیف ألطفال الحي لتعلیمهم اللغة اإلسبانیة. وهكذا عندما یكون لدیك أطفال
 نشأوا في أحد حرمنا الجامعیة ، فسترى عدم المساواة. لقد منحت الكثیر من الفضل لفریق عمل األسهم. لقد قدموا بالفعل الكثیر من التوصیات ، لقد

 علمنا بذلك ، وفي الواقع تم نشر عملیات إعادة تعیین للمكتب. إنني أتطلع إلى أن یصعد هذا الشخص على متن الطائرة. أعتقد أن لدینا الكثیر من
 .المعرفة المؤسسیة الموجودة بالفعل لتقدیم توصیات إلى مجلس إدارة المدرسة ، وأنا أتطلع إلى سماع ذلك

  
 شكرا جزیال. السیدة ویستون. لسؤالنا السابع. ما هي خطة عملك لدعم طالبنا األكثر ضعًفا والذین قد یتركون الدراسة قبل التخرج؟

  
 سؤال ممتاز. لذلك كل أسبوع تنشر منطقة المدرسة وتقریر التسجیل على موقع الویب وأنا أراقبها ، وسأخبرك بأننا كنا أقل من 2000 طالب منذ

 مایو. وهو علم أحمر ومثیر للقلق ولكنه ال یتماشى مع ما نراه في المناطق التعلیمیة األخرى. أحد األشیاء التي لفتت انتباهي حًقا كان االنخفاض
 حیث المحطة األخیرة للعدید من الطالب Round Rock ISD الحاد في لحظة نجاح المدرسة الثانویة. مدرسة النجاح الثانویة هي مكان في

 للحصول على دبلوم المدرسة الثانویة. وهذا أمر یثیر قلقي وأنا أتوق للتعلم بمجرد انتخابي ما هي االستراتیجیات التي نطبقها في البحث عن هؤالء
 الطالب ومخاطبتهم للتأكد من عدم تخلف أحد عن الركب أو الوقوع في الشقوق. أعتقد أن لدینا التزاًما مقدًسا تجاه جمیع طالبنا لرؤیتهم من خالل

 .حتى 12 بالكامل بأي معدل یناسبهم ، وأنا ال بد أن یكون هذا أولویة وأنا أتطلع إلى معالجته K نظام
  

 شكرا جزیال. السیدة غریفیث ، هل لدیك أیة أفكار حول هذا؟
  

 والتي تساعد على العمل مع الطالب الذین قد یكونون عرضة للسقوط. Round Rock ISD نعم. لدینا الكثیر من الموارد الموجودة بالفعل في
 أعتقد أنه یجب علیك القول إنني أعلم أن برنامج العائالت واالنتقال لدینا یقوم بالكثیر وأن طالبنا یدعمون المتخصصین الذین تم تعیینهم في الحرم
 الجامعي للعمل مع الطالب على وجه التحدید مع البرامج المجتمعیة لمساعدتهم من خالل أشیاء مختلفة. إنهم یقدمون كل أنواع المساعدة للطالب.
 هذه بعض الخدمات التي نقدمها. أعلم أن منطقتنا بها العدید من األدوات التي یمكن لمعلمینا وموظفینا استخدامها بشكل یومي والتي لها تأثیر على

 الطالب. أود أن أقترح أن نستخدم الموارد التي لدینا لك تعرفها ، ومعرفة ما یجري في حیاة هذا الطالب لمعرفة سبب تركه للدراسة وما الذي یمكننا
فعله لمساعدتهم على أن یكونوا أكثر نجاًحا وأي شيء. ما یفعلونه. لدینا فقط الكثیر من برامج التوعیة التي یمكن لهم استخدامها عندما یحتاجون إلیها

. 
  

 السیدة غریفیث ، ما هي أفكارهم حول .Round Rock ISD شكرا جزیال. بعد ذلك لدینا سؤال حول مشاركة الطالب في عملیة صنع القرار في
 الحصول على مدخالت من المعلمین والطالب عند اتخاذ قرارات مؤثرة بشأن المنطقة؟

  
 حسنا. یا إلهي ، المعلمون رائعون. من المحتمل أن یكون المعلمون والطالب هم الشخص األول الذي یجب أن نسأله عند اتخاذ قرارات بشأن

 األشیاء التي تحدث وفي المدارس. في أي وقت أعتقد أن المقاطعة تقوم بشيء یكون قراًرا كبیًرا أو أي شيء من هذا القبیل. نحتاج إلى التحدث إلى
 مدرسینا ، والتحدث إلى مدیرینا ، والتحدث إلى طالبنا ، وإجراء استطالعات الرأي ، ومعرفة ما یریدون ، وما یحتاجون إلیه ، وما یمكنهم فعله

 لجعلهم أكثر نجاًحا وأي شيء ما نقوم به. إنهم األشخاص الذین تعرفهم أن المدرسین هم الذین یرون طالبنا یومًیا. سیعرفون ما هو األفضل لهم. كما
 تعلم ، المبادئ تتحدث مع المعلمین ، ویتحدث المعلمون مع الطالب. أشعر أنه إذا عملنا سوًیا مع الجمیع ، یمكننا التوصل إلى برامج مذهلة مذهلة

 .وطرق مذهلة لجعل منطقتنا التعلیمیة أفضل
  

 شكرا جزیال. السیدة ویستون ، هل تودین اإلجابة على السؤال؟
  

 هذا هو المكان الذي أثق فیه أن المجتمع ینتخبك. ألنهم مكلفون بتمثیلنا والتأكد من سماع أصوات الطالب والمعلمین وأولیاء األمور. وهذا مجال
 الفرص لمنطقة مدرستنا. سأخبرك أنني أخذت حریتي في القیام ببرنامج التدریب عبر اإلنترنت لجمعیة تكساس لمجالس المدارس. إنها نوًعا ما

 هناك ، كما تعلمون ، تستعد لكیفیة أن تكون عضًوا في مجلس إدارة المدرسة ویسردون خمسة مجاالت مختلفة یقولون عنها عن مسؤولیة عضو
 مجلس إدارة المدرسة. كتبت لهم. إنها حوكمة ، وتوقعات عالیة ، وشروط لتحقیق النجاح ، ومساءلة المنطقة ، ولكن الشيء الذي ینطبق هنا والذي

 یتردد صداه معي حًقا هو أن األمناء مسؤولون عن مشاركة المجتمع. ولذا فإنني أتطلع حًقا إلى تشجیع اإلدارة والتواصل معها عن رغبتي في رؤیة
 .المزید من أصوات الطالب یتم سماعها وإحضارها ألن هناك الكثیر من الفرص للقیام بذلك وهذه هي وظیفتنا

  
 شكرا جزیال. السیدة ویستون ، ماذا تعتقد أن دورك سیكون في الحوكمة واإلشراف على المنطقة إذا تم انتخابك كعضو في مجلس إدارة المدرسة؟

  
 هل یمكنك تكرار ذلك؟

  



 نعم ، ماذا تعتقد أن دورك سیكون في الحوكمة واإلشراف على المنطقة إذا تم انتخابك كعضو في مجلس إدارة المدرسة؟
  

 شكرا جزیال. نعم ، لذا فإن دور الوصي هو تمثیل المجتمع بوضوح وتوظیف وتقییم المشرف وتحدید أهداف المشرف. هناك أیًضا شرط لتمریر
 میزانیة سنویة ومن ثم هناك مسؤولیة دراسة معدل الضریبة. إذن هذه كلها مسؤولیات الحوكمة. باإلضافة إلى ذلك ، عندما تحدثت للتو عما یعلمه
 أمناء جمعیة تكساس للمجالس المدرسیة هو أن یكونوا أیًضا دعاة وقادة في مجتمعاتهم للتأكد من أن صوت المجتمع مسموع دائًما وسأخبرك بذلك

 بالنسبة لي بصفتي وصًیا مرة أخرى ، كل هذه االجتماعات التي أرسلتها والتي تعرف أنها تجلس شخصًیا على مستوى المنطقة التعلیمیة سواء كانت
 متعلقة بالسیاسة أو المرافق أو مجرد اجتماع منتظم لمجلس إدارة المدرسة. أرى بالفعل أین سیكون من الرائع االرتقاء بجلب أصوات المجتمع.

 .شكرا جزیال
  

 شكرا جزیال. كیف تجیب یا سیدة (جریفیث)؟
  

 نعم ، یتمثل دور مجلس األمناء بالتأكید في مساعدة المكتب في تحدید وجهة وأهداف منطقتنا. إذا لم یتم تحقیق األهداف ، فمن مسؤولیتهم العمل مع
 إدارتنا لمعرفة السبب. یعد االستماع إلى أعضاء المجتمع وقراءة رسائل البرید اإللكتروني والحصول على تعلیقات من المجتمع من المعلمین ومن
 المدیرین والعمل معهم بشكل جماعي طریقة رائعة لجلب المزید من األفكار إلى الطاولة. لمعرفة ما إذا لم یتم تحقیق أهدافنا ، فلماذا ال یتم تحقیقها؟
 أعني المجتمع بالتأكید ، لقد انتخبوا مرشحیهم لسبب ما. في النهایة. لیس دور الوصي القیام بعمل المنطقة ولكن المساعدة في تحدید األهداف وإدارة

 العمل الذي یقومون به. أود أن أتطلع إلى مجتمعنا ومعلمینا ومدیرینا للعمل مًعا لمعرفة أفضل األهداف الممكنة التي نحتاج إلى تحدیدها ثم العمل
 .علیها ، كما تعلمون ، لمساعدة مشرفنا وإدارتنا في حاجة إلى هذه األهداف

  
 هي أكبر 20 منطقة تعلیمیة في Round Rock. ISD یخدم أكثر من 50000 طالب ، Griffith شكرا جزیال. بالنسبة لسؤالنا األخیر السیدة

 والیة تكساس. بصفتك وصًیا ، كیف یمكنك التأكد من أن المنطقة تفي بالتزاماتها ومسؤولیاتها في مجال االستدامة البیئیة؟
  

 شكرا جزیال. ربما هذا شيء نحتاج إلى العمل علیه كمنطقة. أعلم أننا ال نفعل الكثیر. لدینا برامج إعادة التدویر وأشیاء من هذا القبیل. إنه بالتأكید
 شيء أشعر أن المنطقة بحاجة إلى إلقاء نظرة علیه أكثر قلیًال ، فهناك العدید من الطرق المختلفة التي یمكنك من خاللها مساعدة بیئتنا ویحب

 األطفال الحصول على برامج مختلفة من هذا القبیل. لذا ، فأنت تعلم أن جلب بعض البرامج المختلفة سواء كانت الطاقة الشمسیة ، سواء كانت إعادة
 التدویر أو إعادة التدویر في حجرة الغداء في الفصول الدراسیة ، هناك العدید من برامج حمایة البیئة المختلفة المتاحة للطالب. أشعر أنه یمكننا

 بسهولة تشكیل نوع من اللجان للمساعدة في العثور على هذه البرامج وتنفیذها في مدارسنا وسیحدث ذلك فرًقا كبیًرا. ال أشعر فقط بمیزانیتنا ولكن
 ربما إلى ما یتعلمه طالبنا ویجعلهم یتقدمون وأن یكونوا صدیقین للبیئة ، كما تعلمون في حیاتهم الخاصة عندما یكبرون ویصبحون بالغین ویطلبون

 .من أسرهم مواصلة الممارسات الجیدة التي تعلمت في مدارسنا
  

 شكرا جزیال. السیدة ویستون ، هل تودین الرد على السؤال األخیر؟
  

 نعم ، ویسعدني حًقا أن هذا السؤال قد ُطرح ألنني كنت في اجتماع مجلس اإلدارة بعد اجتماع مجلس اإلدارة حیث لدینا بالفعل مجموعة من أولیاء
 األمور في منطقتنا التعلیمیة قاموا بالتنظیم. أنسى بالضبط ما یسمونه أنفسهم بأنه شيء یتعلق ، كما تعلمون ، باالستدامة البیئیة ویأتون إلى

 المیكروفون بانتظام أثناء التعلیقات العامة ویقدمون حلوًال محددة. كما تعلم ، تتبادر إلى الذهن صواني الرغوة في الغداء التي تذهب إلى القمامة كل
 یوم لكنها قدمت أیًضا توصیات محددة أخرى. إذن ، هذا موقف ال أعتقد أن هناك حًقا الكثیر من العمل أمامنا أو اللجان اإلضافیة التي یجب تشكیلها.
 أعتقد أن لدینا بالفعل أشخاًصا رائعون وأولیاء أمور یدافعون عن ما یمكننا القیام به ویتواصلون معه إلحراز تقدم في هذا الشأن. وسأنهي هذا بالقول
 إن عائلتنا تتمتع حًقا بالكثیر من األشیاء مع البستنة والتسمید وإعادة التدویر ، لكن عندما عملت في القطاع الخاص كقائد أعمال في شركة هندسیة ،

 .مهندسینا لجعل المباني التي نصممها صدیقة للبیئة. شكرا جزیال LEED قدمنا   ألنفسنا حًقا شهادة
  

 شكرًا للمرشحین لإلجابة على تلك األسئلة الصعبة من مجتمعات التعلم لدینا. لدینا اآلن دقیقة ونصف لبیاناتك الختامیة. سنقوم بإیقاف نفس البطاقة
 .الصفراء بعد 30 ثانیة متبقیة. والبطاقة الحمراء تطلب منك التوقف. سنبدأ بالسیدة ویستون. السیدة ویستون. تحصل على أول بیان ختامي

  
 الوسیط ، وخصمي على منتدى رائع. الیوم عید میالدي. لذلك كانت بدایة ونهایة الیوم رائعة ، PTA حسنا. شكرا جزیال. لذا ، شكًرا لمجلس

 بالنسبة لي. أعتقد أن لدینا الكثیر من المرشحین الرائعین الذین تقدموا للخدمة. أعني، فكر في ذلك. لدینا خمسة معلمین أو ربما ستة طالب اثنین
 العدید من المتطوعین النشطین ، األشخاص الذین خدموا في بلدنا بالزي العسكري والعدید من اآلباء ، مجموعة كبیرة من المرشحین حًقا. أنا قائد

 في منطقة التجارة التفضیلیة. بالحدیث عن تجربتي العائلیة ، P خادم مثبت وأستعد ألرقى إلى مستوى التوقعات العالیة لمجتمعنا. وأود التحدث إلى
 أعلم أن األبوة واألمومة لیست رحلة نجاح فقط. ولن أفعل كل شيء بشكل صحیح؟ لكني سأسمع إحباطاتك ومخاوفك وسأدافع عن طالبنا. نحن



 بحاجة إلى التطلع إلى األمام وإلى األمام والخروج من هذا الوباء األقوى یجب أن یكون أولویة. بالنسبة لبعض الطالب والمدرسین ، من األفضل
 االستمرار في منصة التعلم عبر اإلنترنت ألنها األكثر أماًنا بالنسبة لهم وهي تعمل. بالنسبة للعدید من طالبنا ، ال یمكن أن یأتي التعلیم العادل إال من
 المرافق ذات المستوى العالمي والمعلمین الشخصیین الذین استثمرهم مجتمعنا لفترة طویلة. التأكد من أن طالبنا ومعلمینا یتعافون اجتماعًیا وعاطفًیا
 وأكادیمًیا من حرمنا الجامعي الذي تم إغالقه لعدة أشهر سوف یتطلب قیادة هائلة وأنا مستعد لهذا التحدي. شكرا مرة أخرى على المنتدى الرائع. لقد

 .طلبت تصویتك للمكان 7
  

 شكرا جزیال. السیدة ویستون. السیدة غریفیث ، هل تود أن تغلق؟
  

 شكرا جزیال. نعم. شكرًا للمجلس على وجود هذه المنتدیات ولكل المرشحین الذین تقدموا للترشح لخدمة منطقتنا الرائعة. ویصلون إلى المجتمع
 لطرح مثل هذه األسئلة الرائعة. أرید حًقا أن أقول إننا نعیش في مثل هذا المجتمع المذهل وأن مدارسنا حًقا هي شهادة على مدى روعة المكان هنا.
 ألننا معروفون طوال الوقت بكوننا رائعین. بعد أن خدمت في .Round Rock ISD هناك أشخاص من جمیع أنحاء ینتقلون هنا فقط بسبب اسم
 مدارسنا ألكثر من 14 عاًما. أود فقط أن أقول إننا حًقا منطقة مقصودة وأنا أحب مدارسنا تماًما. لقد أحببنا دائًما كل شيء في مدارسنا وأرید ذلك

 فقط. أنا فخور للغایة بما نقدمه لطالبنا. وأرید أن أرى جمیع الطالب ینجحون ، لیس فقط أنا وأرید أن أرى شراكات رائعة بین أعمالنا المحلیة حیث
 ونوادیهم الداعمة. أرید أن أرى أننا نستمر PTAs أن تنمو وتزدهر أرید أن أرى المزید من اآلباء یشاركون في CTE یمكن ألشیاء مثل برنامج

 في التحسن كل عام. التزامي هو العمل مع مجلس اإلدارة واإلدارة وقادتنا لخلق أهداف من شأنها أن تحقق ذلك. أرغب في رؤیتنا نستمر في أن
 نكون مجتمًعا رائًعا یرید الناس االنتقال إلیه ویجلب أشخاًصا من كل مكان ألننا فقط المكان األول ، المكان األول ، المنطقة التعلیمیة األولى. أرید أن
 أرى أطفالنا یعودون إلى المدرسة مع معلمیهم حیث یریدون أن یكونوا حیث یحبهم المعلمون. لذا یرجى التصویت لي جین غریفیث ، المكان السابع.

 .شكرا جزیال
  

 على رغبتك في خدمة المجتمع PTA شكرًا لمرشحتنا المستعدین السیدة غریفیث والسیدة ویستون لمشاركتهما في حدث التصویت هذا. یثني
 یرجى تذكر أن التصویت المبكر یبدأ یوم الثالثاء Round Rock ISD. 13 والمدارس وأولیاء األمور والمدرسین واإلداریین والطالب في
 Round Rock Council of الخاص  بـ rrisdpta.org أكتوبر. ویوم االنتخابات هو الثالثاء 3 نوفمبر. سیتم نشر هذا المنتدى على موقع

PTA . هذا هو RRISDPTA.ORG . وعلى وسائل التواصل االجتماعي جنًبا إلى جنب مع منتدیات األماكن األخرى عند حدوثها. سیتم أیًضا 
 نشر المعلومات الحیویة للمرشح وبعد المنتدیات ستتاح للمرشحین الفرصة لإلجابة على تلك األسئلة المطروحة على منتدیات األماكن األخرى في

 .في الساعة 7 مساًء. شكرا وتصبح على خیر Place six شكل مكتوب. یرجى ترقبوا منتدى
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