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 Round Rock الذي یستضیفه مجلس RRISD ضع 6 المنتدى المرشح ألمین مجلس إدارة مدرسة
ISD لـ PTAs 

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

  
  

 للمكان 6. أنا سنهال فیرك PTAs ألمین مجلس إدارة مدرسة Round Rock ISD Council of PTAs مساء الخیر. ومرحًبا بكم في منتدى
 وهي جمعیة غیر طائفیة غیر تجاریة وغیر حزبیة ال تؤید أي مرشح أو حزب سیاسي . إن ، PTAs لـ Round Rock ISD ، رئیس مجلس

 الفردیین. ال یتغاضى المجلس عن مثل هذه التأیید PTA على علم بالتأیید المزعوم من قبل قادة قادة PTA التابع لـ Round Rock ISD مجلس
 الضمني أو الحقیقي أو یدعمه. وقد صدرت تعلیمات ألولئك الذین لم یتبعوا بروتوكول منطقة التجارة التفضیلیة لالنتخابات بالتوقف واالمتناع على

 PTA سوزي كینون وممثل خدمة میدان تكساس PTA ال یؤید المرشحین. أود أن أرحب بضیوفنا الممیزین. رئیس تكساس PTA ، الفور. سأكرر
 شكرا لك ألنك هنا الیوم. تمثل لجنة المناصرة لدینا جمیع مجتمعات التعلم. وقد تم الحصول على األسئلة .PTA تشوني حاجیباشي من تكساس
 هي أقدم وأكبر منظمة مناصرة لألطفال في الدولة. مع مهمة جعل إمكانات كل طفل PTA الخاصة بهذه المنتدیات من مجتمعنا. كما تعلم ، فإن

 حقیقة واقعة من خالل إشراك األسر والمجتمعات وتمكینها من الدفاع عن أطفالنا. 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 ومع

 بعضهم البعض. إذا الحظنا سلوًكا تخریبًیا ، فسیتم إصدار تحذیر وإذا استمر ، فسیتم معالجة السلوك. نتمنى أن یكون الجمیع متحضرین وودودین
 .حتى نتمكن من عقد جلسة إعالمیة الیوم. مع ذلك أقدم لكم هیذر لورانس ، رئیسة مجلس الدفاع عن المعلمین في منطقة التجارة التفضیلیة

  
 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 اللجنة وعضو في لجنة مناقشة موضوع مشاركة الناخبین والتاریخ في العدید من األحداث. وقد ظهرت أیًضا كقائدة
 نشكر .Univision توعیة غیر حزبیة للناخبین في البرامج اإلعالمیة في جمیع أنحاء منطقة أوستن بما في ذلك مواقع الضیوف المنتظمة على

 .السیدة میلنر 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 لجمیع المرشحین للمركز السادس ، راسل ونستون
 كولینز ، وتیفاني نیكول هاریسون ، ودیفید جي شمیدت ، وكریستینا غاندارا . سیتم إعطاء كل مرشح بیان مرشح مدته دقیقتین لإلدالء به وفي بیان
 ختامي مدته 90 ثانیة. ستتاح لك دقیقة واحدة لإلجابة على كل سؤال. سیحمل ضابط الوقت لدینا بطاقة صفراء عند عالمة 30 ثانیة وبطاقة حمراء
 عندما ینتهي وقتك. ُیطلب من المرشحین االمتناع عن أي هجوم شخصي على خصومهم. في حالة فقد أحد المرشحین الوصول إلى الویب ، نطلب

 منك إعادة الدخول بسرعة إلى هذا المنتدى. 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. لنبدأ بتصریح مدته دقیقتان من راسل ونستون كولینز ، السید كولینز؟

 سید "كولینز" إذا كان بإمكانك إعادة صوتك من فضلك
  

 على هذه الفرصة للتحدث إلى المجموعة PTA أنا أكشف بالفعل عن نفسي على األقل كسیاسي لیس ذا خبرة رهیبة ، لكن شكًرا لك. شكًرا جزیًال لـ
 ومعالجة بعض القضایا التي ینطوي علیها هذا السباق. أنت محق حًقا عندما تشیر إلى ورقة االقتراع السفلیة ألنني أعتقد أن هذا السباق بالذات قد

 یكون العنصر األخیر في الصفحة األخیرة من االقتراع األخیر. لذلك من المهم أن یظل األشخاص مركزین وأن یكونوا على درایة بالوقت وأن
 یلتزموا به. تشبث هناك ، حبیبي هذا ما أقوله للناخبین. انتظر هناك حتى النهایة. لدینا بعض األشیاء المهمة التي یجب مناقشتها من حیث األشیاء

 التي تقوم بها المنطقة فیما یتعلق باإلنفاق بالطریقة التي نخصص بها وقتنا وضغطنا وهذا أمر مهم للغایة. أقدم نفسي كصوت محافظ دینامیكي حقیقي
 وتقلیدي في هذا الشأن. إنني أعتزم أن أكون متحفًظا للغایة من الناحیة المالیة ، وأن أتنصل من جمیع الجماعات المتطرفة مثل منظمة حیاة السود
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 ذات األهمیة ، مع مسألة األسرة الماركسیة والمناهضة للنوویة ، وإعادة التأكید لطالبنا على أننا بلد حر. أنهم مقیدون بالفعل فقط بمدى خیالهم ،
 .ومقدار تعلیمهم ، وفي الواقع المبلغ الذي یرغبون في توظیفه لتحقیق هذه األهداف. وبهذا سأعید وقتي

  
 .اآلن سوف نسمع من تیفاني نیكول هاریسون. السیدة هاریسون لدیك دقیقتین

  
 منذ ما یقرب من عقد من الزمان. أقوم Round Rock رائع. شكرا جزیال. مساء الخیر جمیعا. اسمي تیفاني نیكول هاریسون. أنا معلم في

 بتدریس التعلیم المهني والتقني والتسویق على وجه التحدید. لذلك أنا متحمس للشباب. أنا شغوف بالتعلیم وأترشح لمجلس إدارة المدرسة ألنني أهتم
 Round Rock ومدّرس فخور لمرتین لهذا العام في Round Rock ISD بالتعلیم العام وأهتم بمجتمعنا المحلي. أنا في الواقع منتج لمدارس

High School. أود أن أكون قادًرا على ضمان المساواة للمدارس في جمیع أنحاء المنطقة وللطالب في جمیع أنحاء المنطقة. تعد Round 
Rock ISD منطقة تعلیمیة رائعة وأعتقد أن كل طالب على حدة یستحق تجربة تعلیمیة قویة تعده لیكون ناجًحا في الحیاة. لقد كنت قلًقا من أننا ال 
 نخدم جمیع الطالب جیًدا ، والخبر السار هو أنني أعتقد أن لدینا القدرة على القیام بذلك. لذا فأنا أعمل على ثالث قضایا ومنصات كبیرة. أنا أعمل

 على المساواة التعلیمیة. وهكذا نرى في كثیر من األحیان هذه العروض التقدیمیة عالیة المستوى وأود أن أبدأ في رؤیة بعض البیانات المصنفة حتى
 نتمكن من معرفة كیف نخدم مجموعاتنا المهمشة من الطالب بما في ذلك الطالب السود والبنیون ومتعلمو اللغة اإلنجلیزیة وطالب التعلیم الخاص

 .Round Rock ISD والطالب الذین یتلقون خدمات عسر القراءة والمزید. أعتقد أن لدینا الموارد المالیة والبشریة لمعالجة هذا األمر في
 كمالحظة ، هذا جنس غیر حزبي ، وأود أن أقول إن األطفال لیسوا باللون األحمر أو األزرق ، ولذا فنحن بحاجة إلى خدمة كل طفل بشكل جید. أنا

 أعمل أیًضا على نظام أساسي للمشاركة المجتمعیة. لقد حضرت تقریًبا كل اجتماع لمجلس اإلدارة على مدار السنوات الثالث والنصف الماضیة.
 وأثناء وجود ما أشرت إلیه هو أنها نفس أنواع المشكالت التي تظهر في كل مرة في التعلیقات العامة ، وأعتقد أننا مدینون لمجتمعنا بأن نكون

 أنا .Round Rock ISD مستجیبین وشفافین وخاضعین للمساءلة والتأكد من أن كل طالب لدیه ما یحتاجون إلیه وكل عائلة مدعومة جیًدا في
 سعید لوجودي هنا اللیلة. لدي ماجستیر في إدارة األعمال من جامعة بایلور ودرجة البكالوریوس من جامعة بایلور ، ویسعدني الترشح للمركز

 .السادس. شكرا جزیال
  

 شكرا لك السیدة هاریسون. التالي للتحدث هو المرشح دیفید جي سمیث. السید شمیت ، هل تود اإلدالء ببیانك االفتتاحي؟
  

 نعم شكرا لك. مساء الخیر. اسمي دیفید جي شمیدت وأنا أترشح للمركز السادس في االنتخابات الخاصة إلنهاء المدة غیر المنتهیة للوصي ستیفن
 ماث. أود أن أشكر وصي الریاضیات على خدمته للمجتمع وأتمنى له التوفیق في منصبه الجدید. أنا أجري لخدمة جمیع الطالب في المنطقة وأرید

 أن أشدد على كلمة الكل. لدي خلفیة أعدتني لهذا المنصب. كنت عضًوا في جیش الوالیات المتحدة ألكثر من 20 عاًما. في نزاهة القوات الجویة
 أوًال ، الخدمة قبل الذات ، وممتازة وكل ما نقوم به ، كان الشعار. أحمل هذه القیم على السبورة. كنت ضابط صف وأنا أفهم المسؤولیات التي تأتي

 مع القیادة. كنت مدرًسا في الفصل ألكثر من 30 عاًما. لقد قمت دائًما بالتدریس في بیئة متنوعة بشكل ملحوظ وأعذرني في بیئة متنوعة بشكل
 ملحوظ. لقد قمت بالتدریس في مناطق تعلیمیة متعددة ودائًما ما أضع طالبي أوًال. كنت محامیهم. كان أحد إنجازاتي كمدرس هو إحضار برنامج من

 قسم اإللكترونیات إلى مدرسة ثانویة محلیة ، حیث جلب تدریس فصول على مستوى الكلیة لطالب المدارس الثانویة تحدیات فریدة. لم نحضر
 الطالب إلى الكلیة. أحضرنا الكلیة للطالب. لقد أمضیت أیًضا وقًتا في منطقة تعلیمیة كمدیر. كنت جزًءا من الفریق المسؤول عن التشغیل الیومي

 للمدارس على مستوى المنطقة. أنا أب مع فتاتین في مدارس المنطقة. أنا متطوع كمراقب في كاكتوس رانش. أنا أتطوع كوالد والش. حضرت أول
 اجتماع لمجلس اإلدارة في أبریل 2017 ولم أفوت الكثیر منذ ذلك الحین. تم اختیاري للعمل في القیادة في لجنة بوند للمواطنین لعام 2018. كان

 دوري هو رئاسة اللجنة الفرعیة المعنیة بالنمو األولي. لقد شاركت أیًضا في تحدیث الخطة اإلستراتیجیة. أنا أفهم االلتزام بالوقت المطلوب للوصي.
 .شكرا جزیال

  
 .شكرا لك سید شمیت. وأخیرًا لدینا كریستینا غاندارا. السیدة غاندارا ، الكلمة لك. لدیك دقیقتان

  
 كما تعلم ، أود أن أشكر مجلس منطقة التجارة التفضیلیة على دعوتي هنا. وأنا أقدر حقیقة رغبتك في منح جمیع المرشحین المنصة للتعبیر عن

 المستدیر. قلیال من الخلفیة عني. لقد نشأت على ید أم عزباء في وسط مدینة نیو (ISD) أفكارنا وأفكارنا لتحسین نظام إدارة نظم المعلومات
 جیرسي. كنت ما یمكن أن تسمیه الطالب عالي الخطورة ، ونعم ، لقد تركت المدرسة الثانویة. أنا في المكان الذي أكون فیه الیوم مع مهنة ناجحة ،
 وشهادة جامعیة ، وزوج رائع وستة أطفال جمیلین بسبب عملي الجاد ومن خالل االستفادة من الفرص التي أتیحت لي. ما تحتاجه منطقتنا اآلن هو

 أشخاص موجهون نحو النتائج ، ومدفوعون بالبیانات ، وشخص یمكنه رؤیة جمیع الجوانب وقادر على العمل مع خبراء في الموضوع داخل
 وأنا ذلك الشخص. ینصب تركیزي على االحتیاجات الفردیة لجمیع الطالب وأرید التركیز على Round Rock وخارج دائرة نظم المعلومات في
 حسًنا ، مثل لماذا ال یزال لدینا طالب من جمیع الفئات السكانیة غیر قادرین على القراءة أو .Round Rock ISD القضایا العادلة التي ال تتناولها

 الكتابة أو القیام بالریاضیات على مستوى الصف؟ وكیف نتفوق على جمیع طالبنا ، حتى المتمیزین لدینا ولماذا یجب على اآلباء أن یقاتلوا بشدة
 الثانویة المخصصة في منطقتنا ؟ أرید التركیز على هذه CTE للحصول على الخدمات الالزمة ألطفالهم ، واألهم من ذلك ، لماذا ال نمتلك مدرسة



 القضایا ألن كل هدفنا الرئیسي یجب أن یكون نجاح طالبنا ، وإعداد طالبنا بعد التخرج لدخول سوق العمل ورد الجمیل لمجتمعنا ، واالستمرار في
 Round Rock ISD كلیة أو مدرسة تجاریة أو الدخول إلى الجیش. یهتم الناخبون بضمان نجاح جمیع األطفال ألنه عندما ینجح جمیع طالب
 یكون المجتمع ككل ناجًحا. نحتاج اآلن أكثر من أي وقت مضى إلى أعضاء مجلس اإلدارة الذین سیعملون مًعا لضمان وجود المقاییس من أجل

 .مساءلة األشخاص ونحتاج إلى ضمان الشفافیة مع والدینا وأعضاء المجتمع. أنا ذلك الشخص. شكرا جزیال
  

 شكرا جزیال. وشكرا لكم جمیعا. دعنا نتعامل مع األسئلة من المجتمع. السؤال األول لجمیع المرشحین لدینا بالطبع. ما المجاالت الثالثة التي تتفوق
 .فیها المنطقة وواحدة من أهم ثالث أولویات للتحسین خالل هذه الفترة؟ السیدة هاریسون سنبدأ معك

  
 Round Rock رائع. شكرا جزیال. یمكنك القول إنني متحیز كمهنة في مدرس التعلیم الفني ، لكنني أعتقد أن الطالب یقومون بعمل جید حًقا في

ISD بكل ما نقدمه. ولدینا مجموعة متنوعة من الفرص الواسعة في جمیع أنحاء المنطقة. ما أود أن أراه تحسًنا هو إمكانیة الوصول إلى التعلیم 
 المهني والتقني في المدرسة اإلعدادیة ، وأود أن أرى زیادة في االلتحاق بالریاضیات المتقدمة في المدرسة المتوسطة أیًضا ألن ذلك یحدد حًقا مسار

 التعلم للطالب في المدرسة الثانویة. لذا ما إذا كانوا قادرین على الدخول في مسارات العلوم الصحیة أو الجذعیة. أعتقد أیًضا أن لدینا أنظمة فنون
 جمیلة قویة جًدا ولدینا معلمین رائعین متحمسین ومهتمین. أرغب في رؤیتنا نركز على االستمرار في دعم المعلمین لدینا والتأكد من أننا منطقة

 هذه هي الطریقة التي سنقدم بها أفضل دعم لطالبنا. یعد .Round Rock ISD مقصودة للمعلمین لیأتوا ویعملوا ویشعروا بالدعم في
COVID-19 مشكلة ملحة في الوقت الحالي وهذا شيء یجب أن یكون في المقدمة وفي هذه الفترة المقبلة التي تبلغ عامین. شكرا جزیال. 

  
 سید شمیت؟

  
 واحدة من أفضل Cactus Ranch Elementary كانت Round Rock ISD نحن نتفوق على مستوى المدرسة ألن تجربتي األولى مع
 المدارس االبتدائیة في المنطقة. بصفتي مراقًبا ، یجب أن أراقب عن كثب األنشطة التي جرت في تلك المدرسة ، وبرنامج العروض الخاصة ،

 قد COVID والموسیقى ، والجوقة. لقد كانت تجربة رائعة. نحن بحاجة إلى توفیر بیئة تعلیمیة آمنة وأعتقد أننا نقوم بعمل جید جًدا. هل تعلم أن
 .ألقى بنا جمیًعا حلقة. لدي حالیا فتاتان في المدرسة. أعتقد أننا سنتوقف عند هذا الحد. شكرا جزیال

  
 شكرا جزیال. كیف كان ردك یا   سیدة غاندارا؟

  
 نعم شكرا لك. أعتقد أن ما نقوم به رائًعا ونقوم بعمل رائع في الفنون الجمیلة وریاضاتنا ، ونحن نقوم بعمل رائع في برامجنا األكادیمیة التي نقدمها

 CTE لطالبنا مثل االئتمان المزدوج ، والفصول الدراسیة التي نقدمها لطالبنا. ما أعتقد أننا بحاجة إلى مزید من التقدم فیه هو بالتأكید برنامج
CTE المهني. نحن بحاجة إلى توسیع ذلك ، ألنه بمجرد أن نقوم بتوسیع هذا البرنامج ، لدینا إحصائیات أظهرت أن لدینا المزید من األطفال 
 أو المهني أكثر من CTE المعرضین لخطر كبیر من الخریجین. هم أكثر عرضة للتخرج بثماني إلى عشر مرات عندما یكونون في برنامج

 .نظرائهم. شكرا جزیال
  

 شكرا جزیال. سید كولینز ، هل تود اإلجابة؟
  

 أعتقد أن القوة األولى لمنطقتنا هي المعلمین المحترفین الذین یعملون في المنطقة. طاقم التدریس لدینا هم رقم اثنین أو ال أحد. إنهم متفانون للغایة
 ومحبون ومؤهلون للغایة. أعتقد أن منشآتنا ال یعلى علیها تقریًبا من حیث إنشاء مباٍن جدیدة. نحن نطرح أشیاء تتناول بشكل مباشر بعض احتیاجات

 مدارسنا. ثالًثا ، یجب أن أتوصل إلى شيء ما للمركز الثالث ، لكنني أعتقد أن هذین االثنین یأخذان األشیاء األساسیة التي نتفوق في األشیاء التي
 كل جانب من جوانب حیاتنا وبالتأكید طالب التربیة الخاصة لدینا. یجب أن نجد طریقة إلعادة COVID نحتاج إلى العمل علیها ، لقد غزت أزمة
 هؤالء األطفال بأمان إلى المدرسة ، في الفصول الدراسیة ، كل منهم بحیث یمكن تلبیة احتیاجاتهم مباشرة. أعتقد أنه ثانًیا ، نحتاج إلى نقل األموال

 بعیًدا عن مواقف مثل مكاتب اإلنصاف إلى المزید من الموظفین ، على سبیل المثال معلمي التربیة الخاصة وغیرهم. أرى أنني حصلت على البطاقة
 الحمراء ، لذا سأقول أخیًرا أننا بحاجة إلى االستمرار في بعض الدورات التي نقوم بها فیما یتعلق بالتعلیم المهني والتقني. لذلك إذا كان لدینا مسار

 للطالب فلن یذهبوا إلى الكلیة
  

 السید كولینز. شكرا جزیال. السؤال الثاني سنبدأ بالسید شمیت. شارك معنا بأفكارك حول التعلم االفتراضي بما في ذلك ما إذا كان یجب أن یستمر
 .أم ال COVID بمجرد حل أزمة

  
 أفكاري في التعلم االفتراضي لدي مشاعر مختلطة ألن لدي طفلین في مدارس المنطقة. أم ، أصغرها تتفوق بغض النظر عن مكانها. أفضل مني
 األكبر في التدریس في الفصول الدراسیة. أعتقد أنها فرصة هائلة لكثیر من الطالب في منطقتنا في منطقتنا ألنها تتیح لهم الوصول إلى كل شيء



 طوال الوقت. كانت المشكلة التي نواجهها تتعلق كما تعلم ، بالمشكالت التكنولوجیة التي تم تصحیحها. وبقدر ما نعود إلى المدرسة ، ال یمكنني ذلك
 .، إنه وجه لوجه مع المعلم في الفصل هو أفضل بیئة لطالبنا

  
 شكرا جزیال. السید شمیت. السیدة غاندارا؟

  
 نعم شكرا لك. أعتقد أن بیئتنا االفتراضیة جیدة لبعض الطالب. وهؤالء هم الطالب الذین یتفوقون جیًدا في المنزل. بالنسبة لغالبیة الطالب ، ال تسیر

 أو sاألمور على ما یرام. وهذا ما نحتاجه لمعالجة حاالت عدم المساواة التي تحدث واألطفال الذین ال یتلقون خدماتهم الضروریة وفًقا لـ 504
IEPs. .لذلك نحن بحاجة إلى معالجة هذه القضایا قبل أن نتمكن من مواصلة التعلم االفتراضي طوال هذا العام وحتى العام المقبل وما إلى ذلك 
 لذلك ، أعتقد أن منصتنا بحاجة إلى أن تكون أكثر قوة. لذلك فهو یلبي احتیاجات جمیع الطالب ولكن األهم من ذلك أننا نحتاج إلى إعادة هؤالء
 الطالب إلى الفصل الدراسي حیث یمكنهم قضاء وقت واحد مع معلمیهم ویمكنهم الحصول على الخدمات التي هم في أمس الحاجة إلیها والتي

 یستحقونها مخول ل
  

 شكرا جزیال. كیف ردت السیدة هاریسون؟
  

 حسًنا ، لدي خبرة عملیة في هذا المجال. یختلف كل طالب عن اآلخر وأعتقد أن التعلم االفتراضي كان رائًعا لبعض الطالب ولم یكن رائًعا
 ألنه covid-19 لآلخرین. لذلك أعتقد أن اآلباء والطالب بحاجة إلى االختیار. أود أن أرى المنطقة التعلیمیة تحافظ على اجتیاز التعلم االفتراضي لـ

 أثبت أنه خیار ممتاز. ومع ذلك ، یحتاج المعلمون إلى وقت للتخطیط وفهم األنظمة. عندما أنهینا المدرسة في الربیع مبكًرا وفجأة كان ما كنا نفعله
 هو التعلم االفتراضي الفرز وحتى عندما عدنا اآلن ، كان هناك ثمانیة أیام من التدریب للمعلمین على نظام یتم تنفیذه عادًة في عام كامل. لذلك إذا كنا

 سنواصل التعلم االفتراضي ، أود أن أرى المزید من الوقت للتحضیر والدعم للمعلمین حتى نتمكن من دعم الطالب بشكل أفضل وأود أن أرى
 تحلیًال طبیعًیا الحتیاجات أولیاء األمور والطالب حتى نتمكن من تأكد من أننا نقدم بشكل مناسب للتعلیم المدرسي والشخصي أیًضا. وحتى نتمكن من

 .توفیر المعلمین الذین یقومون بواحد أو اآلخر ولیس كالهما ، ألن هذا یمثل تحدًیا استثنائًیا للتعلیم والتعلم في الواقع
  

 ما یصل إلى 17 ملیون دوالر من Round Rock ISD حسًنا ، إذا كان بإمكانك أن تبدأنا بالسؤال التالي ، السیدة غاندارا. من المتوقع أن تخسر
 تمویل المدارس الحكومیة هذا العام بسبب انخفاض االلتحاق بالمنطقة. ما هي اإلجراءات التي تقترحونها لتعویض هذه الخسارة؟

  
 Round حسًنا ، أوًال أعتقد أننا بحاجة إلى معرفة باستخدام البیانات التي لدینا لماذا یغادر هؤالء الطالب ولماذا ال یثق هؤالء اآلباء ویؤمنون بـ
Rock ISD؟ هناك العدید من األسباب التي تجعل اآلباء یختارون المغادرة ، أحدها للعمل ، والبعض اآلخر قد یكون ألنهم ال یحبون ما یحدث 

 إنهم ال یحبون التعلم االفتراضي الشخصي الذي نقوم به في الفصول الدراسیة أو ال یحبون التعلم االفتراضي. أممم ، ما أود رؤیته .Covid خالل
 هو أنني أود أن أرى أعضاء المجتمع وخبراء الموضوع یأتون جمیًعا إلى الطاولة ویحلون هذه المشكلة. ألن عدم السماح للطالب بمغادرة المنطقة

 .ألن ذلك سیؤذینا على المدى الطویل. لذلك نحن بحاجة إلى معالجة ما یحدث ومن ثم علینا إیقاف النزیف وحل المشكلة
  

 شكرا جزیال. السید كولینز. هل ترغب في الرد؟
  

 أعتقد أن أحد األشیاء التي تقولها في خسارة اإلیرادات وفقدان الحضور هو رد فعل مباشر على الطبیعة المخصصة للطریقة التي تعاملنا بها مع
 أزمة فیروس كورونا. نحن ال نعطیها الوقت الكافي للتدریب. نحن نضع األمور مًعا في حالة فرار وبصراحة تامة ، لست متأكًدا من أننا خصصنا
 وقًتا كافًیا خالل الصیف لمعالجة المخاوف التي عبرنا عنها بحق من قبل المعلمین في الربیع. نحن بحاجة إلى المضي قدما. علینا القیام ببعض شد

 الحزام. یجب أن یكون هناك بعض التخفیضات للوفاء بمتطلبات المیزانیة التي أمامنا. لكن في الوقت نفسه ، فكرة أننا نستطیع بطریقة ما إجبار
 هؤالء األشخاص على العودة لن تنجح. الحقیقة هي أن لدینا موقًفا یكون فیه هذا ، كما تعلمون ، التعلم االفتراضي یشبه إلى حد ما تقبیل زوجتك من
 خالل وشاح. الفكرة لیست سیئة ، لكنها غیر مرضیة تماًما. لكننا بحاجة إلى المضي قدًما ، وإعادة هؤالء األطفال إلى المدرسة ، وإبقاء الناس على
 .اتصال ، وكلما استغرقنا وقًتا أطول للقیام بذلك ، زاد عدد األشخاص الذین سنراهم یفرون من المنطقة أو یفرون إلى مدارس المیثاق. شكرا جزیال

  
 شكرا جزیال. ملكة جمال هاریسون؟

  
 والسبب في ذلك هو أنهم قادرون على تلبیة احتیاجات العدید من الطالب ذوي االحتیاجات .Round Rock ISD نحن نشهد ظهور المواثیق حول

 المتنوعة بشكل أفضل وال یقبلون جمیع الطالب ، حسًنا ، لدیهم خیار في طالبهم ودور التعلیم العام هو خدمة الجمیع طالب جید. لذلك نحن بحاجة
 إلى االستجابة لطلب مجتمعنا ویجب أن نكون أقل خوًفا من التعلیقات الحقیقیة. الشيء الوحید الذي أعرفه هو أن المعلمین لم یتم استقصاؤهم حًقا

 بشأن العودة إلى الحرم الجامعي والعودة إلى تعلم كیف یمكن أن یبدو التعلم االفتراضي. وأعتقد أن هذه مجموعة سكانیة ضخمة لمجتمعنا من حیث



Round Rock ISD التي لم تكن قادرة على إعطاء أفضل ما لدیها لحل المشاكل التي نواجهها اآلن. ومع المشاركة المجتمعیة ، فهذا یعني 
 االستماع إلى أولیاء األمور عندما یتحدثون بالفعل والتأكد من أن جمیع أصحاب المصلحة لدیهم مقعد على الطاولة ألغراض التخطیط للمضي قدًما.

 .إذا تمكنا من خدمة جمیع الطالب جیًدا ، فال أعتقد أننا سنرى خسارة الطالب أو خسارة اإلیرادات التي نراها اآلن
  

 شكرا جزیال. سید شمیت ، بالتأكید ترید الرد؟
  

 بالتأكید. أعتقد أن التركیز أوًال هو معرفة سبب فقدنا هؤالء الطالب. الـ 17 ملیون دوالر هي أموال طائلة ، لكن المقاطعة تنعم برصید مالي كبیر
 بشكل استثنائي وبالتالي یمكننا الصمود في وجه العاصفة. یمكننا أیًضا أن ندافع عن الهیئة التشریعیة التي ستكون في جلسة للحصول على بعض

 المساعدة. قبل عدة سنوات ، أجرت المنطقة دراسة كفاءة لمدارسنا ومدارسنا ، أحاول أن أشرح سریًعا هنا ، مدارسنا ومرافقنا وهذه الدراسة لم تنفذ
أبًدا. نحتاج أیًضا إلى القیام بدراسة كفاءة لإلدارة. إذا كانت هناك تخفیضات یجب إجراؤها ، فیجب أن یكون الطالب هم آخر من یتأثر. شكرا جزیال

. 
  

 شكرا جزیال. سید كولینز ، لنبدأ هذا السؤال معك. یرجى مشاركتنا بأفكارك حول المساواة بین الجنسین وقضایا مجتمع المیم من حیث العدالة في
ISD. 

  
 فیما یتعلق بالمساواة بین الجنسین ، أعني أن ثقافتنا بأكملها تتبنى بالفعل المساواة بین الجنسین. ال أعرف أي شخص یخبر أي سیدة شابة وأنا أب

 جمیًعا تخرجوا اآلن وال أعرف أي شخص إخبار أي سیدة شابة بأنها Round Rock ISD البنة ، ولدي ثالثة أبناء وبنت خضعوا جمیًعا لبرنامج
 ال تستطیع النجاح ألنها فتاة. ال أعرف أي شخص یقول أنه ال یمكنك فعل شيء أو آخر بسبب جنسك أو جنسك. أعتقد أننا بالفعل ، وأننا حققنا ذلك ،

 كنا بالفعل في مكان نحتاج أن نكون فیه من حیث حث الناس. لدینا عدد أكبر من المحامیات ومهندسات أكثر فأكثر نرى هؤالء السیدات یأخذن
 مكانهن معنا ، هؤالء النساء القویات یفعلن ما بوسعهن للمساهمة في مجتمعنا. من حیث قضایا المثلیین. ال أعرف الكثیر. أعني ، لدي بعض

 األصدقاء المثلیین الرائعین. لدي بعض األشخاص الذین أعرفهم یشاركون في ذلك. أنا حقا لست متأكدا. ما یمكننا تقدیمه لهؤالء األشخاص من حیث
 االستشارة اإلضافیة أو أي شيء آخر ، لكنني لست متأكًدا من أنني أوافق تماًما على أن مجتمع المیم هو جزء طبیعي من مجتمعنا

  
 السید كولینز. شكرا لك ، هذا هو وقتك. سید شمیت ، هل لدیك أفكار حول هذه القضیة؟

  
 حسًنا ، بصفتي مدرًسا ألكثر من 32 عاًما ، كان علي أن أعمل مع طالب من كل خلفیة من عقیدة لون العرق والتوجه. نحتاج كمنطقة للتأكد من أننا

 نلبي احتیاجات الطالب بشكل مناسب. یجب أن یكون الطالب محور تركیزنا األول. بكل بساطة. إنهم كما تعلمون ، لقد حضرت اجتماع مجلس
 اإلدارة لذا أحاول أن أتذكر كل المحادثة التي أجریناها والتي أجریناها وأنا أرسم فراًغا علیها اآلن. ولكن بصفتنا وصًیا ، یتعین علینا وضع سیاسة

 .للتأكد من أننا ال نمیز ضد هؤالء الطالب
  

 شكرا جزیال. هل ترغب في الرد ، السیدة غاندارا؟
  

 نعم شكرا لك. أعتقد أننا بحاجة إلى احتضان جمیع طالبنا بغض النظر عن عقیدة لون العرق. یجب أن یكون جمیع طالبنا موضع ترحیب على
 ألننا ببساطة ال نعرف ما ال نعرفه. Round Rock ISD الطاولة ویجب أن نعلم معلمینا وقادة مجتمعنا باالختالفات وتنوع الطالب لدینا هنا في

 .لذلك إذا لم نفهم ، فنحن بحاجة إلى أن نكون قادرین على تثقیف الجمیع حول جمیع االختالفات
  

 شكرا جزیال. ملكة جمال هاریسون؟
  

 أنا لست مدرًسا للعلوم ، لكنني سأحصل على القلیل من العلوم هنا. ما نعرفه هو أنه عندما یشعر األطفال باألمان عندما تكون لوزة المخي في حالة
 راحة ، فإنهم ال یعانون من اختطاف اللوزة ، مما یعني أن هذا یؤدي إلى القتال أو الهروب أو االستجابة للتجمید. لذلك قد یكون لدیك طالب في
 الفصل وحاضر ولكن ألننا فعلنا شیًئا إما عن قصد أو عن غیر قصد لإلشارة إلى أن بیئة التعلم الخاصة بهم لیست آمنة. قد یتم منعهم من التعلم.

 أشعر أن هذه تجربة للعدید من الطالب المثلیین في منطقتنا. وأعتقد أنه من المهم أن نحتضن الطالب في دراساتهم اإلنسانیة الكاملة حتى یشعروا
 باألمان وحتى یتمكنوا من التعلم. جزء من هذا هو السیاسة والممارسة وجزء من هذا هو عمل فریق عمل اإلنصاف الذي یقوم بمراجعة تلك السیاسة

 لمعرفة أین قد نكون متحیزین في سیاستنا وكیف نطرح هذه السیاسة. كل طالب یستحق أن یكون آمًنا. وفیما یتعلق بالمساواة بین الجنسین ، نحتاج
 حًقا إلى النظر في تسجیلنا خاصة في دوراتنا في العلوم الجذعیة والریاضیات. ما نعرفه من البحث هو أن تسجیل الفتیات ینخفض   في دورات

 .المستوى األعلى في المدرسة اإلعدادیة ونحن بحاجة إلى تسمیة ذلك ومعالجته
  



 حسًنا ، السیدة هاریسون ، وسنبدأ معك سؤال خامس. ما رأیك في الحفاظ على المدارس الثانویة الحالیة وتوسیعها مقابل إنفاق تمویل إضافي لبناء
 مدارس جدیدة؟

  
 هي مدرسة جیدة ، شيء یجب Round Rock لذلك لدینا بالتأكید انقسام بین الشرق والغرب ونحتاج حًقا إلى العمل على ذلك. كل مدرسة في
 هناك أكادیمیات في كل مدرسة. عرضنا للتعلیم المهني والتقني واسع النطاق. هناك احتیاجات للنمو. لذا ، هناك حاجة إلى .CTE معرفته عن

 مدرسة ثانویة سادسة ونحن بحاجة إلى أن نكون حصیفین فیما لدینا بالفعل للتأكد من أننا نجري تحدیثات المنشأة للتأكد من عدم ازدحام الطالب. في
 الثانویة لدینا 3600 طفل ویتزایدون في مدرستنا. وهذا في الحقیقة ال یعني أنه تجاوز السعة وفًقا لما تعرفه ، والتحقیقات Round Rock مدرسة

 والمنطقة التي تنظر فیها ، لكنها حًقا تجاوزت السعة. لذا فإن جوابي هو نعم و. نحتاج إلى التأكد من أننا نحافظ على منشآتنا الحالیة ونحتاج إلى
 .التطلع إلى األمام للتأكد من أننا نبني بشكل مسؤول مرافق جدیدة للنمو

  
 .شكرا جزیال. هل یمكنك مشاركتنا بأفكارك السیدة غندرة ؟

  
 بشكل عام. نرى المزید والمزید من اآلباء Round Rock هو Round Rock ISD نعم ، أنا أوافق على وجود. لقد أصبحنا كما ننمو كمجتمع
 والطالب ینتقلون إلى المنطقة. أود أن آخذ هذه خطوة أخرى إلى األمام. لذا نعم ، المدارس الثانویة لدینا مكتظة بالسكان. ما أود رؤیته هو أنني أود

 أن أرى مدرسة ثانویة جدیدة ربما أكثر من مناطق الخطر األعلى لدینا حیث التركیبة السكانیة في استحقاقاتنا ، حول مدارس العنوان األول لدینا
 .مخصصة أو مدرسة مهنیة مخصصة في تلك المناطق لمخاطبة طالبنا المعرضین لمخاطر عالیة CTE وجعل تلك المدرسة الثانویة مدرسة

  
 شكرا جزیال. والسید شمیت؟

  
CTE. كنت مدرًسا للتعلیم الفني الوظیفي. تبلغ مساحة المنطقة مائة وعشرة أمیال مربعة. لیس من المجدي بالنسبة لنا بناء مدرسة ثانویة مهنیة 

 فنیة. تم رفضه في عام 2017 بشأن إصدار السندات. كما لم توصي به لجنة بوند للمواطنین لعام 2018. بقدر ما تذهب المدرسة الثانویة السادسة
 الموجودة. تبلغ الطاقة االستیعابیة لمدرسة Round Rock High School ، لدینا بالفعل. لقد اختاروا بناء مدرسة ثانویة جدیدة أمام مدرسة

Round Rock High School .في الواقع 5200. أعتقد أن الطالب كان علینا العمل في المنطقة لحملهم على االعتراف بهذه األرقام بالفعل 
 نعم. إنه حشد من المدرسة ، ولكن كان هذا اختیاًرا یجب أن نتعایش معه. هناك توسع جار في مدرسة ویستوود الثانویة. هناك توسع جاري في

 الثانویة. ولذا سیكون لدینا بعض المدارس الكبیرة. إحدى المشكالت التي یجب االنتباه إلیها هي أننا ننمو في مناطق معینة ، ونفقد McNeil مدرسة
 تعفو عني. نعم ، مدرسة وادي سیدار Cedar Valley أو Cedar Cedar Ridge High School الطالب وغیرهم. أعتقد أن مدرسة

 .الثانویة. لن تنمو. إنه تراجع. في الواقع ، أعتقد أنني رأیت األرقام تتراجع بالفعل في التسجیل أو تظل مستقرة
  

 شكرا لك سید شمیدت. السید كولینز یود أن یجیب؟
  

 أعتقد أنه من الصحیح القول إن مشروع مدرسة راوند روك الثانویة هو المشروع الذي ال ینتهي أبًدا. إنها األمیبا الرائعة التي تتوسع في الحرم
 الجامعي بأكمله وهي تخدم الطالب جیًدا. أعتقد أنه لیس هناك شك في أننا بحاجة إلى مدرسة ثانویة إضافیة. ال یمكن فقط أن تكون بمثابة فرصة
 إلظهار بعض تقنیاتنا الجدیدة من حیث التعلم والعرض التقدیمي ، ولكن أیًضا في كفاءة الطاقة وإعادة التدویر القدرة على إظهار أنه یمكننا البناء
 بشكل جید ویمكننا بناء البیئة الخضراء وأنه یمكن ذلك یتم ذلك بطریقة تعطینا ربما نموذًجا إلعادة تصمیم بعض حرمنا الجامعیة األخرى لجعلها
 تستخدم طاقة أقل للحفاظ على تكییف الهواء ومصنعها المادي وتدفئتها. یمنحنا هذا فرصة ربما لوضع جانبنا في موقف حیث یمكن أن نكون أقل
 بكثیر من مستهلكي الطاقة على مدى السنوات العشر أو العشرین أو الثالثین القادمة. هذه هي التقنیات التي نحتاج إلى النظر إلیها وصناعة البناء
 لدینا مستعدة لكن هؤالء األشخاص مستعدون للخروج إلى هناك وبنائها. إذا قمنا فقط بتوجیههم في االتجاه الصحیح وأظهر لهم ما نرید القیام به.

 شكر
  

 وما ، TEA A شكرا جزیال. السید شمیت ، یود المجتمع أن یعرف ما هي الخطوات التي تقترحها إلعادة جمیع المدارس في منطقتنا إلى تصنیف
 هي اقتراحاتك لتحسین مدارسنا ذات األداء المنخفض؟

  
 أنت تعرف أن إحدى المشكالت التي لدینا في منتدى مثل هذا ، هي أننا لم نتمكن من تثقیف الجمهور حول دور الوصي. لدینا مشرف كان مسؤوًال
 وهي عملیة تقییم Lone Star برنامج یسمى إدارة TEA عن العملیات الیومیة للمدرسة ومسؤولیة تصحیح هذه المشكالت تقع على عاتقه. لدى

 للنظر إلى مدارسنا والنظر في حل مشكالت معینة في تلك المدارس. بصفتنا عضًوا في مجلس اإلدارة ، یمكننا تخصیص الموارد لتصحیح
 .التسهیالت وأوجه القصور. شكرا جزیال

  



 شكرا جزیال. السیدة هاریسون ، هل تودین الرد؟
  

 أنا أحب الرد. من الصعب حًقا إصالح ما ال نحسبه وما ال نسمیه. لذلك هذا جزء من تفصیل البیانات. هذا مهم حًقا مع فریق عمل اإلنصاف. لذلك
 في جمیع المدارس ، نحتاج إلى معرفة الفئات السكانیة التي یعاني منها الطالب ونحتاج إلى معرفة كیف یمكننا تقدیم دعم مستهدف وموجه للتأكد من

 حصولهم على ما یحتاجون إلیه. هذا جزء من محادثة األسهم. تعني المساواة أن یحصل الجمیع على نفس الشيء ، واإلنصاف یعني أن یحصل
 الناس على ما یحتاجون إلیه وتحصل المدارس على ما یحتاجون إلیه للدعم. لذلك في بعض هذه المدارس ذات األداء المنخفض ، نحتاج إلى التأكد

 من أن لدیهم التمویل والموارد اإلضافیة التي قد تتطلب وحدات موظفین إضافیة. مدرسین إضافیین ، تمویل إضافي للبرمجة المتخصصة. نعم. أفهم
 أن دور المشرف وأن دور أعضاء مجلس اإلدارة الداعمین هو التأكد من أننا نقدم األموال والمساءلة الالزمة. مرة أخرى ، إذا لم ننظر إلى السبب

 الجذري للمشكلة وقمنا بتسمیة المشكالت من حیث تفصیل كیفیة أداء الطالب. كیف نتوقع إصالحه؟
  
  

 شكرا جزیال. السید كولینز؟
  

 أحد األشیاء التي یجب أن ننظر إلیها هو هذا الهراء فیما یتعلق باإلنصاف والمساواة. الحقیقة هي أن فریق عمل اإلنصاف هو مضیعة للوقت والمال.
 ما نحتاج إلى القیام به هو االلتحاق بالمدارس ذات األداء الضعیف ، وإلقاء نظرة على ما یحدث والبدء في القیام ببعض األشیاء بحكمة الموظفین.

 على سبیل المثال ، قد یكون من المناسب بغض النظر عن أدائهم الوظیفي المضي قدًما والقول إننا سنأخذ خمسة معلمین كل عام ونعفیهم من
 عقودهم. جلب دم جدید. دع المعلمین ذوي األداء المنخفض أو األقل أداء یذهبون ویفعلون نفس الشيء ربما مع بعض المدیرین التنفیذیین في

 الموقف. لذا فإن القلق هو أننا نغیر األشیاء باستمرار. نحن نحاول معالجة هذه العناصر. لكن الفكرة القائلة بأن هؤالء األطفال الفقراء بطریقة ما ال
 یحصلون على كل شيء یحتاجونه هو هراء. نحتاج فقط إلى الحصول علیهم في الفصل ، وإحضار المواد لهم وهم بحاجة إلى التعلم. وبعد ذلك ال

 .یتعلق األمر بما إذا كانت فكرتهم عن هویتهم مهددة أو بعض حقوق الملكیة. إنه مجرد هراء. شكرا جزیال
  

 السیدة غاندارا ، كیف ردت؟
  

 Round هذا سؤال رائع تماًما ألنه خالل هذا الوقت الذي كنت أركض فیه ، كنت أبحث حًقا في األرقام في البیانات. وما رأیته اآلن هو أنه في
Rock ISD ، لدینا 15 مدرسة تعتبر دعًما مستهدًفا وفًقا لبیانات TEA. ما هو مثیر لالهتمام حًقا هو أنه من بین تلك المدارس الـ 15 ، نرى أن 

 المحرومین اقتصادًیا هم عدد كبیر جًدا من السكان لدینا من 27٪ وصوًال إلى أعلى 75٪. لذلك أعتقد أننا حًقا بحاجة إلى البحث في قضیة الفقر
 التي تحیط بهذه المدارس. وعلینا أن نعطي نحن بحاجة إلى إعطاء موارد إضافیة لیس فقط للطالب ولكن ألولیاء األمور ، كیف یمكننا إحضار

 .أولیاء األمور إلى طاولة المفاوضات؟ ألنه عندما ینخرط الوالدان في تعلیم أطفالهم ، ینجح الطفل بوتیرة أسرع بكثیر من نظرائهم
  

 وما هي العوائق Round Rock ISD شكرا لك بالعودة إلیك مرة أخرى السیدة غاندارا. ما هي رؤیتك لنهج قائم على اإلنصاف في التعلیم في
 التي تحول دون المساواة الموجودة اآلن؟ كیف ستعمل على تحسین مبادرات اإلنصاف في المنطقة؟

  
 مرة أخرى ، إنه سؤال رائع. لذلك سأعمل لیس فقط مع رئیس شرطتنا ، ولیس فقط مع أخصائیي الصحة العقلیة. سأعمل مع اإلداریین ورئیس

 فریق عمل اإلنصاف بمجرد انضمامه هي وهي على متن الطائرة ألنني أعتقد أن هذه المسألة تحتاج إلى معالجة من جمیع الزوایا. ونحن بحاجة إلى
 یفكرون تلقائًیا ، أوه ، إنهم الطالب األمریكیون Equity إحضار الجمیع إلى الطاولة ألن األمر لیس فقط كما تعلمون ، فعندما یسمع الناس عن

 األفارقة وهذا لیس صحیًحا. اإلنصاف للجمیع متاح لجمیع أطفالنا بغض النظر عما إذا كان أبیض أو أسود أو إسباني أو هندي أو آسیوي أو 504
 لدیك ، فأنت سریع ، نحتاج حًقا إلى جمع جمیع خبراء الموضوع مًعا على الطاولة ونحتاج إلى إنشاء السیاسات واإلجراءات التي ستضمن وجود

 .إنصاف لجمیع طالبنا في جمیع المجاالت. ال یهم من انت
  

 شكرا جزیال. سید شمیت ، أفكارك؟
  

 نعم ، الفرق بین اإلنصاف والمساواة هو الفرق بین قیاس النتائج مقابل الفرصة. توفر المساواة نفس الفرصة لجمیع الموارد للجمیع ، بینما تفترض
 العدالة أن الناس ال یبدأون من نفس المكان. وذلك اإلنصاف یتطلب موارد ویتم توزیعها على أساس الحاجة بهدف تحقیق نتائج مماثلة للجمیع.
 وهناك رسم كاریكاتوري یوضح أن هذا رجل طویل وقصیر متوسط. هذا یمر عبر السیاج ینظر إلى لعبة الكرة. وإذا أعطي الشخص القصیر

 .صندوًقا یمكنه أن یرى ما وراء السیاج ، وهذا یمثل اإلنصاف وبالتالي. یمكن للجمیع مشاهدة المباراة
  

 شكرا جزیال. هل یمكنك مشاركتنا ردك یا   سیدة هاریسون؟



  
 بالطبع ، أنا سعید بذلك. لذلك أنا رئیس مشارك لفریق عمل اإلنصاف في المنطقة وعملت أیًضا مع فریق عمل السالمة واألمن كرئیس مشارك

 للجنة الفرعیة المكونة المركزیة. ولذا أنا ال أخبرك بما سأفعله. أنا أخبرك بما كنت أفعله. ومن أجل العمل بفعالیة في هذا المجال ، نحتاج إلى أن
 نفهم بوضوح ما هي القضایا ، مما یعني أنه عند تعیین كبیر مسؤولي األسهم ، تحتاج المنطقة حًقا إلى االستثمار في تدقیق األسهم. أعتقد أنه من

 األفضل أن یأتي التدقیق من خارج المنطقة وبهذه الطریقة لیس لدینا مصالح متنافسة وموضوع حساس حًقا لتحدید المجاالت التي تحتاج إلى دعم في
 المنطقة. أنا أؤمن أیًضا ببناء تحالفات قویة من األشخاص الذین لدیهم درایة بالعدالة حتى تتمكن من رؤیة ذلك بالفعل من خالل عمل السیاسة
 المعمول به حول المساواة العرقیة لقسم الشرطة. لدینا العدید من المنظمات المجتمعیة والشركاء األقویاء في هذا المجال الذین یجتمعون مًعا

 .للمساعدة في بناء ممارستنا وممارستنا وسیاستنا حول اإلنصاف وأعتقد أن هذا مهم جًدا للمضي قدًما
  

 شكرا جزیال. السید كولینز؟
  

 أعتقد أنهم قد تطرقوا إلى بعض األشیاء المهمة هنا ، الفكرة من الواضح أنني أخبرتك بالفعل بما أفكر به في األسهم. ما لدینا هو مشكلة فقر في هذه
 المنطقة. لدینا طالب فقراء ال یتعلمون مثل بعض الطالب اآلخرین. باإلضافة إلى ذلك ، لدینا موقف نحتاج فیه إلى القیام ببعض تثقیف الوالدین.

 نحن بحاجة إلى الوصول إلى هناك ، هذا النموذج التعلیمي بأكمله یجلس على كرسي ثالثي األرجل من المعلمین المحترفین والطالب وأولیاء
 األمور ، وال أعتقد أن هناك مشكلة مع المعلمین المحترفین. أعتقد أن لدینا موقًفا حیث ، في المقام األول ، یجب أن نحصل على المزید من األداء
 من الطالب ، وفي المرتبة الثانیة علینا تعلیم هؤالء ، بعض اآلباء ذوي الدخل المنخفض حول ما یحتاجون إلى القیام به. قد یكون هذا هو الشيء

 هذه ، وهي فكرة أن على اآلباء أن ینظروا حول أكتاف أطفالهم أو یكتشفوا ، هل قمت بالمهمة الیوم؟ وبدًال من COVID الوحید الذي نتج عن أزمة
 مجرد أن أقول ، نعم أمي فعلت ذلك ، یستطیع آباؤهم التحقق على الشاشة من أن نعم أو ال فعلوا ذلك بالفعل. وفي الحقیقة ، ما نجده كثیًرا هو أنهم

 .ما زالوا یقولون ، نعم فعلت ذلك ، ولدیهم سبعة أصفار في دفتر التقدیرات
  

 شكرا لك سید كولینز
  

 .تثقیف هؤالء الناس
  

 .شكرا جزیال
  

 ؟ وما هيCOVID اآلن لسؤال حول أولویاتك. بناًء على مالحظاتك على مجلسنا الحالي. ما هي بعض أكبر التحدیات التي یواجهونها إلى جانب
 أولویاتك للتغلب على هذه العقبات؟

  
 لقد وجدت في بعض محادثاتي مع بعض أعضاء مجلس اإلدارة ، وبعضهم ال أستطیع ، أنني ال أشعر بالراحة في االرتباط بمنتدى عام دون إذنهم.
 لكن ما وجدته هو نقص رهیب في المسؤولیة المالیة وما أعنیه بذلك هو كما تعلم ، بمجرد وجود عضو في الكونجرس قال ، أنت تعرف ملیار هنا

 ملیار هناك قبل فترة طویلة تحصل على بعض المال الحقیقي. الحقیقة هي أنني قد تحدثت معي أشخاص محددین من اللوحة على وجه التحدید
 یقولون أشیاء غبیة مثل حسًنا ، كما تعلمون ، إنها 1.2 ملیون فقط. هذا في الحقیقة لیس الكثیر من المال. الحقیقة أننا مدینون بملیار ونصف دوالر.
 نحن ننفق 460 ملیون دوالر إلى حد ما في السنة ونحن بحاجة للسیطرة على ذلك. نحن بحاجة إلى الحصول على ذلك. نحتاج إلى تحدید ما نحصل

 .علیه من أجل ذلك ، وما نرید الحصول علیه من أجل ذلك. أعتقد أن هناك الكثیر من الكفاءات التي یمكننا تحقیقها إلنجاز هذه المهمة
  

 شكرا جزیال. آنسة هاریسون ، هل تودین الرد؟
  

 یسعدني ان. لقد شاهدت العدید من اجتماعات مجلس اإلدارة في السنوات الثالث والنصف الماضیة ویجب أن أقول إنه في بعض األحیان یكون
 مجلس اإلدارة منقسًما. وأعتقد أن الشيء الوحید الذي یمكن أن یوحد المجلس هو التركیز على تحسین نتائج الطالب ، وهو شيء یمكن القیام به من

 هناك الكثیر من .Fidelity الذي تم وضعه موضع التنفیذ. أود أن أرى ذلك یتم تنفیذه مع Lone Star خالل نموذج التحسین المستمر للحكومة
 الزغب في اجتماعات مجلس اإلدارة. لذلك ال توجد طریقة یمكن الوصول إلى اجتماع مجلس اإلدارة فیها عندما تكون مدته من خمس إلى سبع

 ساعات. هذا ال یعني أن األمناء یتخذون قرارات جیدة. من یتخذ قرارات جیدة حًقا بعد منتصف اللیل ، ألیس كذلك؟ لذا فإن األمناء غیر قادرین على
 اتخاذ قرارات جیدة وواضحة في وقت متأخر من المساء. وال یستطیع اآلباء وأعضاء المجتمع إدراك ما یحدث. لذا ، إذا تمكنا من إعادة التركیز
 وتحویل تركیزنا إلى التركیز على نتائج الطالب التي ستحرك كیفیة إنفاق أموالنا ، وكیف نستخدم مواردنا ، وهذا یجب أن یجلب بعض القواسم

 .المشتركة للقرارات التي یتم اتخاذها وإزالة بعض تلك المیول السیاسیة. إذا كنا نركز على هدف مشترك یتمثل في تحسین نتائج الطالب
  



 شكرا جزیال. السیدة غاندارا ، كیف تجیب؟
  

 نعم شكرا لك. أعتقد أنني أرى بعض المشكالت التي تحدث مع المجلس. األول هو التماسك والتواصل وفقط أن العمل الجماعي یجتمع مًعا. وأعتقد
 أننا نفقد التركیز ألنه مثلما قالت تیفاني عندما یكون لدیك اجتماع مجلس إدارة لمدة خمس ساعات أو اجتماع مجلس إدارة لمدة ست ساعات ، فإن

 الناس ینفجرون في الظل ویفقدون التركیز في هذا المجال أممم ، نحن بحاجة إلى إعادتها للطالب ، ألننا حًقا منتخبون بسبب الطالب. یختارنا اآلباء
 وأعضاء المجتمع لنكون صوًتا. لدینا منصة لطالبهم. لذلك أعتقد أننا بحاجة إلى إعادته إلى ما هو األفضل للطالب ألنه بمجرد نجاح طالبنا ،

 .سیكون مجتمعنا ناجًحا
  

 شكرا جزیال. جوابا سید شمیدت؟
  

 نعم ، حسًنا ، أوًال وقبل كل شيء ، أود أن أشكر السیدة هاریسون. أعتقد أنها تطرقت إلى هذا األمر جیًدا. یجب أن تكون األولویة مدارس آمنة
 للطالب والموظفین. یجب أن یأتي الطالب أوًال في كل شيء. نحن بحاجة إلى زیادة النسبة المئویة للطالب المستعدین للجامعة والوظیفة. نحن

 بحاجة إلى تعزیز المساواة من خالل تحسین النتائج األكادیمیة في المدارس ذات األداء المنخفض ، وإعطاء األولویة لإلنفاق في تلك المدارس ذات
 األداء المنخفض. بمیزانیة 440 ملیون دوالر ، یجب أن تكون هناك موارد كافیة. لرعایة جمیع القضایا

  
 ؟ مثالRound Rock ISD شكرا جزیال. السیدة هاریسون ، أود أن تبدأ الجولة التالیة من األسئلة. كیف یجب أن تبدو الشفافیة كمجلس وصي لـ

 على ذلك في مجاالت التمویل أو الطالب األكادیمیین أو العملیات؟
  

 احب هذا السؤال. لذا فإن أول ذراع للشفافیة هو أن یكون األشخاص قادرین بالفعل على الوصول إلى المعلومات وأن یكون الوصول واضًحا. حتى
 معلومات واضحة یسهل الوصول إلیها. لقد وجدت ذلك وتطرقت إلیه في وقت سابق ، ربما بسبب اجتماعات مجلس اإلدارة التي استمرت سبع

 ساعات حیث كنت مرهًقا في المشاهدة والمشاركة ، ال یعرف الناس بالضرورة ما یجري. أود حًقا أن أرى المجتمع قادًرا على تلقي أجزاء صغیرة
 بعمل رائع یتمثل في الشفافیة مع المجتمع Trustee Cory Vessa من هذه المعلومات ، حتى یعرفوا كیف یتم إنفاق دوالراتهم الضریبیة. قام

 Round وإعالم الناس بما یجري وكیف یتم إنفاق أموالهم. لذا فإن الشفافیة تعني فقط قول الحقیقة. وإذا اضطررت إلى اختیار منطقة تحتاج
Rock ISD إلى تحسینها ، أعتقد في بعض األحیان أن لدینا مشكلة في قول الحقیقة حول أین تذهب األموال ، وال یمكنك حًقا حل مشكلة إذا لم 

 تعترف بالمشكلة وإذا لم تكن صادًقا بشأن المشكلة. وبصفتي وصًیا ، فأنا على استعداد للتأكد من أنني أطرح هذه األسئلة من المنطقة وأیًضا مشاركة
 .تلك المعلومات مع المجتمع وطرق الوصول إلیها بسهولة

  
 شكرا جزیال. هل یمكنك مشاركتنا ردك السید كولینز؟

  
 نعم. شكرا جزیال. أنا أعتقد أن عكس الشفافیة هو أیًضا زغب. وقیل بشكل صحیح أن هناك الكثیر من الزغب الذي یحدث في بعض هذه

 االجتماعات. أعتقد أننا بحاجة إلى التأكد من أننا نقلل مقدار الوقت الذي تستغرقه الجلسة التنفیذیة إلى الحد األدنى ونحافظ على األمور بسیطة قدر
 اإلمكان. ال توجد أشیاء كثیرة ، أعتقد أنه یجب التعامل مع التشریع في جلسة تنفیذیة. ویمكن إساءة استخدام ذلك إلخفاء الحقیقة في بعض األشیاء.
 إذا لم نتمكن من توضیح ما هو اإلنفاق الفعلي في جملتین ، فربما یكون هذا شیًئا یجب أن نناقشه أكثر قلیًال .. الجانب اآلخر هو أننا نوظف مشرًفا

 محترًفا إلدارته. دع المدیرین یدیرون. االبتعاد عن اإلدارة التفصیلیة. لسنا هنا لنتحدث عن نوع الكمبیوتر. نالحظ أننا سنتحدث عن نوع مشابك
 الورق أو ورق النسخ الذي نستخدمه. اختصر الوقت عن طریق تقلیل اإلدارة التفصیلیة. دع مجلس اإلدارة یفعل ما یفترض أن یفعله المجلس ، ودع

 .المشرف یدیر ما یفترض أن یفعله
  

 شكرا جزیال. سید شمیت؟
  

 حسًنا ، أود أن أشكر السید كولینز على لمسه للمشرف. ال یستطیع األمناء إدارة المشرف ، یقوم المشرف بإبالغ األمناء. فیما یتعلق بالشفافیة ، أعتقد
 أن هذه على األرجح واحدة من أعظم القضایا التي جعلتني أشارك في السیاسة ، لذلك كانت المنطقة هي االفتقار إلى الشفافیة. سأستخدم مثاًال. إذا
 .FERPA قدمت طلًبا مرجعًیا مفتوًحا وكانت هناك معلومات الطالب المعنیة ، فقد سمح للمقاطعات بحجب هذه المعلومات بشكل أساسي وفًقا لـ
 ومع ذلك ، إذا لم یشارك الطالب في كثیر من األحیان ، فستذهب المنطقة إلى المدعي العام لطلب رأي ثم یتعین علیك التواصل مع النائب العام

 بعمل رائع في النشر وإعالم المجتمع باألنشطة الموجودة في اللوحة. مع ما قاله روس Trusty Vessa والحصول في النهایة على بیاناتك. قامت
 .فإن الكثیر یجري خلف األبواب المغلقة. إنهم مقیدون قانونًیا بما یمكنهم فعله خلف األبواب المغلقة. معلومات الطالب والسالمة وشراء الممتلكات

  
 شكرا جزیال. السیدة غاندارا ، هل ترغب في الرد؟



  
 نعم شكرا لك. أم أوًال ، أرید أن أقول إنني قرأت المیزانیة. لقد بحثت في المیزانیة وأتیت من منظور عضو خارجي في المجتمع ، هناك الكثیر من
 المجاالت التي ال تتمتع بالشفافیة وال تخوض في الكثیر من التفاصیل حولها ، فأنت ترى هذا العدد الكبیر جًدا وال توجد تفاصیل حوله. أممم ، نحن
 بحاجة إلى بیانات متاحة بسهولة ألفراد مجتمعنا وأولیاء أمورنا. لكن األهم من ذلك أننا نعطي األموال للمناطق التي ال یتم فیها االحتفاظ بالبیانات.

 فكیف یمكننا أن نحافظ على ذلك ، كیف یمكننا أن نعرف أن الخدمات والبرامج تعمل إذا لم تكن تتناول حتى أنها تحتفظ بالبیانات لنا حتى نتمكن من
 سحبها ومحاسبتها. لذلك ، أوًال ، أود أن أقول إننا بحاجة إلى أن نكون شفافین ، ولكن ثانًیا ، نحتاج أیًضا إلى التأكد من أننا نحتفظ بهذه البیانات

 .ونحصل علیها مع تقدمنا   حتى نتمكن من محاسبة األشخاص والشفافیة تجاه مجتمعنا
  

 بالنسبة لسؤالنا األخیر السید شمیت ، ما هي أفكارك حول األدوات والمبادئ التوجیهیة لدعم األطفال من جمیع األعمار ، اآلن وفي المستقبل ، الذین
 یعانون حالًیا من الصحة العقلیة في بیئتنا التعلیمیة بسبب الوباء؟

  
 للحصول على مساعدة في مجال الصحة العقلیة ویجب تحدید هؤالء الطالب وتوجیه الموارد إلیهم. مرة Bluebonnet تعاقدت المنطقة مؤخًرا مع

 أخرى ، من الصعب إصالح المشكلة إال إذا كنت تعرف بالضبط مصدرها. التواصل یجب أن یكون یجب أن یتم. لقد حضرت عدًدا كبیًرا من
 اجتماعات مجلس اإلدارة حیث یحضر اآلباء ویخاطبون مجلس اإلدارة ، ویشاركون مخاوفهم ، وفي اجتماع مجلس اإلدارة ، ال یمكن لمجلس

 اإلدارة الرد على الوالدین ألن جزًءا من سیاسة المجلس هو عدم وجود حوار ذهاًبا وإیاًبا. علیهم فقط االستماع. ولكن عندما یسمعون ذلك ، یتعین
 .علینا معرفة ما یحدث وراء الكوالیس وما إذا كان یتم معالجة هذه القضایا. شكرا جزیال

  
 شكرا جزیال. السیدة غاندارا ، هل تودین الرد على هذا السؤال؟

  
 نعم ، بعض األفكار واألدوات التي تحدثت عنها مع رئیس الشرطة السید یاربرو وتحدثت مع الدكتورة إیمي جروسو ولدیهم برنامج رائع یقومون

 أعني أنني أتعامل مع ثالثة مراهقین في منزلي. لذلك أعلم أنه أثر ، COVID بتجمیعه مًعا. ولیس فقط جزء الصحة العقلیة مهم للغایة خاصة أثناء
 علیهم من مستوى المدرسة والمراهق فقط. لكن األهم من ذلك ، كیف ، ماذا سنفعل عندما یعود هؤالء الطالب إلى المدرسة وتكون المدرسة بكامل

 قوتها وأعتقد أن هذا هو المكان الذي تعرفه ، یمكن للدكتور جروسو وفریقها من المتخصصین في الصحة العقلیة أن یقودوا الطریق حًقا في ذلك. لذا
 فأنا ال أعرف كل شيء. ال أدعي معرفة كل شيء. لكنني أعلم أن هناك خبراء في الموضوع یمكنهم مساعدتنا وتزویدنا باألدوات والموارد التي

 .نحتاجها. لذا فإن جمیع أطفالنا ناجحون وأننا نتعامل مع االنتقال ، والحصول على المدرسة بطریقة صحیة
  

 سأعید طرح السؤال مرة أخرى. ما هي أفكارك لألدوات والمبادئ التوجیهیة ، وهذا لك یا سید كولینز. ما هي أفكارك حول األدوات والمبادئ
 التوجیهیة لدعم األطفال من جمیع األعمار ، اآلن وفي المستقبل ، الذین یعانون حالًیا من الصحة العقلیة في بیئتنا التعلیمیة بسبب الوباء؟

  
 كما تعلم ، إنه مضحك. نعم ، أنا في الواقع لیس مضحكا. لقد اتصل بي الكثیر من اآلباء. الكثیر من الناس قلقون بشأن هؤالء ، بعض طالبنا األكثر
 ضعًفا في النظام. األشخاص الذین یطلبون المساعدة ، والذین یطلبون الدعم. وكما تعلم ، أعتقد أنه حتى نصل إلى الجمیع في الفصل ، سیكون من

 الصعب جًدا تلبیة هذه االحتیاجات. أعتقد أننا إذا وضعنا معلًما بارًزا ، وضعنا أهداًفا وألزمنا أنفسنا بهذه األهداف ، بغض النظر عن األدوات
 المحددة التي نتخذها ، سنكون قادرین على قیاس تقدمنا   ومعرفة ما إذا كنا في الواقع نحرز تقدًما. أهم شيء یمكننا القیام به اآلن هو التحدث عن

 هؤالء الطالب ذوي االحتیاجات العالیة ، هؤالء األطفال ، أطفالنا ، أطفالنا الموجودین هناك في حاجة ماسة إلى المساعدة. التربیة الخاصة ، مشاكل
 الصحة العقلیة عسر القراءة. علینا أن نبتكر طریقة. هؤالء هم األطفال الذین یسقطون في الشقوق وإذا لم نعتني باألعمال التجاریة بسرعة معقولة.

 .سوف یسقطون من خالل تلك الشقوق
  

 شكرا لك و اآلنسة هاریسون كیف تجیب؟
  

 هو أنه أیًضا ، ال أعرف ، أعتقد أنه قدم المساواة. یعود جمیع الطالب إلینا بمستوى معین من COVID 19 أعتقد أن أحد األشیاء المؤسفة بشأن
 الصدمات من المحتمل أن یكون من نهایة مفاجئة إلى عام دراسي ووقت غیر مسبوق. لذلك أنا ممتن حًقا ألن هذا المجلس قد استثمر 1.2 ملیون

 دوالر في العاملین االجتماعیین. أرید أن أكون واضًحا بصفتي معلًما في الفصل الدراسي ، ما أعرفه هو أنه نعم ، یعاني الطالب المعرضون للخطر
 لدینا ، لكنني حًقا أرى جمیع الطالب یكافحون اآلن في االلتفاف حول ما یبدو علیه هذا العالم الجدید ، عالم مختلف . لذا ، فإن الحصول على هذه
 الخدمات ، وجود معلمین یفهمون التعلم ووجهات النظر المدروسة بالصدمات ، فإن بعض السلوك الذي نراه اآلن في الفصول الدراسیة سواء كان

 ذلك شخصًیا فعلًیا یتعلق بما اختبره الطالب خالل هذا الوقت أنهم خرجوا من الفصل. لذلك من المهم حًقا أن نعد المعلمین ألفضل طالبهم وأن
 نستمر في دعم عمل الدكتورة إیمي جروسو في قسم الصحة العقلیة والسلوكیة. ال أعتقد بالضرورة أن 15 عامًال اجتماعًیا كاٍف لذلك قد نحتاج إلى

 .زیادة االستثمار



  
 شكرًا للمرشحین لإلجابة على تلك األسئلة الصعبة من مجتمعات التعلم لدینا. لدینا اآلن دقیقة ونصف لبیاناتك الختامیة. سنقوم بتعلیق نفس البطاقة

 .الصفراء بعد 30 ثانیة متبقیة وستطلب منك البطاقة الحمراء التوقف. سنبدأ بالسیدة غاندارا. السیدة غاندارا ، تحصل على أول بیان ختامي
  

 والمجلس على عقد هذا المنتدى. أنا أم لستة PTA شكرا جزیال. ومرة أخرى أود أن أشكر المرشحین الذین یتنافسون على المركز السادس وكذلك
 Round Rock ISD أطفال ، واحدة مصابة بالتوحد واثنتان مصابة باضطراب فرط الحركة ونقص االنتباه. أنا زوجة مدرس ال یصدق في

 ومدرب وأنا متطوع ومدافع ومعلم. أرى وأسمع اإلحباطات والنجاحات من منظور الطالب والمعلم وأعضاء المجتمع. إذا تم انتخابي لعضویة مجلس
 Round Rock اإلدارة ، نعم ، سأدافع عن جمیع الطالب وأولیاء األمور. سأستمع وسأعمل مع المعلمین والمسؤولین وأعضاء المجتمع لجعل
ISD أفضل ما یمكن أن یكون. سأحاسب المشرف على المقاییس المنصوص علیها وسأكون شفاًفا أمام المجتمع. لقد أخبرتني جدتي دائًما اقتباًسا 
 واحًدا أنه ال یزال معي حتى یومنا هذا ولدي ستة أطفال ، لذلك أحمل هذا االقتباس على محمل الجد. أخبرتني أن تربیة طفل تحتاج إلى قریة وأنا

 یشرفني ویشرفني أن یكون لي صوتك. صوت لغاندارا ، ، Round Rock ISD أؤمن بذلك بكل إخالص. نحن ، جمیًعا ، تلك القریة لطالبنا في
 .مكان ستة. شكرا جزیال

  
 شكرا لك السیدة غاندارا. سید شمیت ، هل تود اإلغالق؟

  
 طبعا شكرا لك. منذ أن ذكرت وصي ماث في وقت سابق ، أعتقد أنه من العدل أن أذكر األمناء اآلخرین الذین سیغادروننا في نوفمبر. أود أن أشكر

 الوصي نیكي غونزالیس على خدمتها للمجتمع. خدمت لمدة ست سنوات. شكرا للوصي غونزالیس. أتمنى لك كل التوفیق في االنتخابات القادمة.
 على استعداده الدائم لالستماع. جعل تشاد نفسه Trustee Chadwell أرید أن أرسل شكر خاص إلى الوصي تشارلز تشادویل. أود أن أشكر

 متاًحا ألي شخص یطلب وقته وكان دائًما على استعداد لمشاركة أفكاره حول القضایا التي تواجه المنطقة. كان الوصي تشادویل بطًال للطالب
 فترة والیته التي استمرت أربع Trusty Mason Moses والموظفین. سنشتاق الیه. شكرا لك وصي تشادویل على 12 عاما من الخدمة. سینهي

 سنوات كوصي. أود أن أشكر الوصي موسى لوضعه معیاًرا جدیًدا لمرشح مجلس إدارة المدرسة والوصي. لیس لدي الوقت لمشاركة جمیع
 شكرا لك وصي موسى. لقد خدمت بلدي .dgs4rrisd.org إنجازات الوصي هنا ، لكنني سأقوم بنشرها على صفحة الویب الخاصة بي المرشحة

 واآلن سأكون شرًفا وامتیاًزا لخدمة مجتمعي یجب تلبیة احتیاجات أطفالنا. المدارس اآلمنة والمساواة في التعلم واإلنصاف والموارد. سیكون تركیزي
 David G ، كوصي دائًما على الطالب والمعلمین قبل اللمعان والزجاج. المباني الفاخرة جمیلة ، لكنها ال تعلم أطفالنا. تذكر أن تصوت

Schmidt ، RRISD Place 6. 
  

 .شكرا جزیال. السید شمیت. یرجى مشاركتنا بیانك الختامي ، السیدة هاریسون
  

 سعید ل. أنا سعید جًدا لوجودي هنا اللیلة ، لقد كان من الرائع أن أسمع من المرشحین اآلخرین وعرقي ، لقد كان هناك الكثیر من النقاط البارزة
 ما أریدك أن تعرفه هو أنني ال أخبرك بما سأفعله بطریقة أتعهد بها. لم أفعله بالفعل. أعتقد أن تاریخي .PTA ولذلك أنا ممتن لسماع منك. شكرا لكم

 وكعضو في المجتمع. لذلك سمعتكم من آباء طالب Round Rock ISD یتحدث عن نفسه كمدافع تربوي ، وكمحب وداعم لجمیع األطفال و
 التربیة الخاصة یتحدثون في كل اجتماع لمجلس اإلدارة. لقد سمعت أن والدي عسر القراءة یتحدثان في كل اجتماع لمجلس اإلدارة. لقد سمعت أنك
 تتحدث عن االستدامة في كل اجتماع لمجلس اإلدارة وتدافع عن احتیاجاتك واحتیاجات طفلك واحتیاجات مجتمعاتنا. أضمن أنني أسمعك وأنا أخطط
 التخاذ إجراء واالستماع. إذا كنت ال تعتقد أننا ال نتفق ، یرجى التواصل معنا. یسعدني التحدث إلى أي شخص ومنبرتي لیست سیاسیة. منصتي هي
 لدعم الطالب ودعم Round Rock ISD منصة تركز على احتیاجات الطالب وتتأكد من أنه یمكننا استخدام كل ما لدینا ، والبركات التي لدینا في
 والرجاء التصویت لي ، المرشح الذي لدیه إیصاالت. شكرا www.tiffanie4rrisd.com المعلمین وبناء مجتمع أقوى. یمكنك البحث عني على

 .جزیال
  

 .شكرا لك سیدة هاریسون. السید كولینز ، الكلمة لك في بیانك الختامي
  

 والمجلس. إنه لشرف كبیر أن أتمكن من مخاطبتك في هذا المنتدى. وكان لشرف لي أن أكون قادًرا على التحدث إلیكم PTA أوال أود أن أشكر
 والظهور مع هؤالء المرشحین اآلخرین. أعتزم أن أكون صوت تلك األغلبیة الصامتة في الخارج للتحدث نیابة عن أولئك الذین یقدسون رؤیة اآلباء

 المؤسسین لبلدنا. لتكریم تقالید تكساس العظیمة لدینا في الوطنیة واالحترام والصدق وعمى األلوان في مؤسساتنا. نحتاج أن نضع طالبنا ، أطفالنا
 األحباء أوًال. لیست هناك أیدیولوجیة تخبرهم بأنهم ضعفاء ومضطهدون وعاجزون. نحن بحاجة إلى التعلیم والعمل الجاد لنتعلم كمفاتیح النجاح

 للمركز Russell Winston Collins للجیل القادم. من فضلك برجاء االنتظار هناك حتى نهایة االقتراع. نحن نعتمد علیك ، یرجى التصویت لـ
 .كان شرف لي أن أتحدث .PTA ، 6. شكًرا لك. مرة أخرى

  



 على PTA شكرًا لمرشحینا الراغبین ، السید كولینز ، والسیدة هاریسون ، والسید شمیت والسیدة جاندارا لمشاركتهم في هذا الحدث االنتخابي. یثني
 یرجى تذكر أن التصویت المبكر .Round Rock ISD رغبتك في خدمة المجتمع والمدارس وأولیاء األمور والمعلمین واإلداریین والطالب في

 Round Rock Council of یبدأ یوم الثالثاء 13 أكتوبر. ویوم االنتخابات هو الثالثاء 3 نوفمبر. سیتم نشر هذا المنتدى على موقع ویب
PTAs. هذا هو RRISDPTA.ORG   وهو على وسائل التواصل االجتماعي لـ Round Rock ISD Council PTA جنًبا إلى جنب مع 

 منتدیات األماكن األخرى عند حدوثها. سیتم أیًضا نشر المعلومات الحیویة للمرشح ، وبعد المنتدیات ، ستتاح للمرشحین الفرصة لإلجابة على
 .األسئلة المطروحة على منتدیات األماكن األخرى في شكل مكتوب. شكرا لك المرشحین وطابت لیلتك
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