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 Round الذي یستضیفه مجلس RRISD ضع 2 في المنتدى المرشح ألمین مجلس إدارة مدرسة
Rock ISD لـ PTAs 

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

  
 للمركز الثاني. أنا PTAs منتدى مرشح أمین مجلس إدارة مدرسة Round Rock ISD Council of PTAs مساء الخیر. ومرحبا بكم في

 وهي جمعیة غیر طائفیة غیر تجاریة وغیر حزبیة ال تؤید أي مرشح أو حزب PTAs لـ Round Rock ISD سنهال فیرك الرئیس بعد مجلس
 ینتخبون ماریسول راندل. شكرا لك ألنك هنا PTA سوزي كینون ورئیس تكساس PTA سیاسي. أود أن أرحب بضیوفنا الممیزین ، رئیس تكساس
 PTA الیوم. تمثل لجنة المناصرة لدینا جمیع مجتمعات التعلم وتم الحصول على األسئلة الخاصة بهذه المنتدیات من مجتمعنا. كما تعلم ، تعد منظمة

 أقدم وأكبر منظمة للدفاع عن األطفال في الدولة وتتمثل مهمتها في جعل كل طفل واقعًا محتمًال 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 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 منطقة التجارة التفضیلیة في مجلسنا

  
 النضمامهم إلینا الیوم. سأكون أیًضا ضابط الوقت لشكل الیوم. Round Rock ISD مرحًبا ، وشكًرا للمرشحین والمشاهدین ومتطوعي مجلس
 إنه لشرف لي أن أقدم لكم الوسیط الخاص بنا لهذه النماذج السیدة ماریا میدینا میلنر. تعتبر السیدة میلنر من أبرز رواد إشراك الناخبین والتواصل

 المجتمعي في وسط تكساس. وهي تقود وتطور برامج التوعیة والمشاركة المجتمعیة الشاملة غیر الحزبیة عبر المجتمعات والمناطق التعلیمیة. وهي
 أیًضا الزعیمة المؤسسة للعام الثالث للمساواة والشمول في منظمة رائدة إلشراك الناخبین. بصفتها مستشارة ثقافیة التینیة ، شاركت السیدة میلنر في
 في عام 2017 ، حیث كانت تقدم بانتظام حول موضوع توعیة الناخبین الالتینیین إلى المجتمعات في جمیع أنحاء والیة Voces Tejas تأسیس

 تكساس هیل. لقد كانت متحدثة رسمیة وعضو لجنة حول موضوع مشاركة الناخبین والتاریخ في العدید من األحداث التي غالًبا ما ظهرت كقائدة
 نشكر السیدة میلنر .Univision توعیة غیر حزبیة للناخبین في البرامج اإلعالمیة في جمیع أنحاء منطقة أوستن بما في ذلك المواقع 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 Round Rock ISD Council of PTAs شكًرا لك على
 نناقش مكتًبا مثل مجلس أمناء منطقة المدرسة ، فإننا نناقش التصویت باالقتراع. االقتراع السفلي هو عملیة التصویت للمكاتب التي غالًبا ما تكون

 مرتبطة بانتخابات رئیسیة مثل التصویت لمكاتب الرئاسة والكونغرس. أود أن أعرض على جمیع المرشحین للمركز الثاني. السي ماسي وكورنیل
 وودریدج وماري بون. سیحصل كل مرشح على بیان مرشح لمدة دقیقتین وبیان 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 منه إعادة الدخول بسرعة إلى هذا المنتدى. بعد إعادة

 الدخول إلى الندوة عبر الویب ، سُیسمح لك باإلجابة على األسئلة التي فاتك الوقت إذا سمحت بذلك. سنطرح األسئلة بترتیب االقتراع والمناوب الذي
 یبدأ في كل مرة. لنبدأ ببیان مدته دقیقتان من السي ماسي. السیدة ماسي؟

  
 للصف األول ، ومحامي لوالیة Round Rock ISD مساء الخیر. اسمي السي ماسي وأنا أترشح للمركز الثاني. أنا مدرس سابق في مدرسة
 تكساس وقائد كبیر في وكالة حكومیة كبیرة. واألهم من ذلك أنني أم لولدین من بینهم طالب بالصف الخامس في صیف باتسي. أنا أترشح لمجلس

 وهم بحاجة إلى أمناء هم قادة یتمتعون بالمؤهالت والخبرات Round Rock ISD إدارة المدرسة ألنني أهتم بشدة باألطفال والمعلمین في
 والمهارات لضمان ازدهار جمیع األطفال. یمتلك مدرسونا موارد الدعم والقیادة التي یحتاجون إلیها للنجاح ولدینا بیئات تعلیمیة آمنة عالیة الجودة.
 تجعلني مجهًزا جیًدا للعمل كوصي. تمنحني خبرتي في التدریس وجهة نظر Round Rock ISD تجربتي هي معلمة ومحامیة وقائدة وأمي في

 وبصیرة المعلم التي أعتقد أن كل مجلس إدارة یحتاجها حًقا. بصفتي محامًیا ، أنا مفكر نقدي ومستمع مدرب جیًدا وشخص یفكر دائًما ویقدم المشورة
 بشأن اآلثار طویلة المدى للقرارات الحالیة. في الوقت الحالي ، أشرف على العملیات والسیاسات ومیزانیة 1.4 ملیار دوالر لمؤسسة كبیرة وأنا
 مطالب بالحكم الجید والقیادة والتصرف بشجاعة في اتخاذ أصعب قرارات المنظمة. وكأم ، لدي مصلحة كبیرة في ضمان ازدهار جمیع أطفالنا.
 إلى وصي ال RRISD یتعین على مدرسینا دعم القیادة والموارد التي یحتاجون إلیها وأن یتمتع أطفالنا ببیئات تعلیمیة آمنة عالیة الجودة. یحتاج
 یفهمه مثلي فحسب ، بل یتمتع بخبرة حقیقیة في كونه وكیًال جیًدا ألموال دافعي الضرائب ولدیه خبرة في اإلدارة الجیدة تؤدي إلى نتائج إیجابیة.

 أیًضا ، یحتاج مدرسونا إلى قادة یتمتعون بخبرة عالیة الجودة یفهمون بالفعل ما یحتاجون إلیه لتعلیم جمیع األطفال الموكلین إلیهم. إنني أقدر مجلس
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Round Rock ISD لـ PTAs لیس فقط الستضافة هذا الحدث ، ولكن للعمل المتمیز الذي یقومون به لمجتمع مدرسة Round Rock ISD 
 .لدیها مؤهل مجلس أمناء مستقر Round Rock ISD وبفضل كل شخص یشاهد من المنزل اللیلة لمشاركتك واهتمامك لضمان أن

  
 .شكرا جزیال. اآلن ، سوف نسمع من كورنیل وولریدج. سید وولریدج ، لدیك دقیقتان

  
 مساء الخیر. منذ 1994 أمضیت معظم حیاتي أعمل مع الشباب وأقاتل من أجلهم. من طالب المدارس المتوسطة المحرومین في أوستن ، إلى

 طالب الجامعات األوائل الذین أسيء فهمهم أذكیاء للغایة وطالب غرب ماساتشوستس ، وخاصة طالب المدارس الثانویة الفضولیین والطموحین في
 واشنطن العاصمة. في كل خبرتي الواسعة وتعلیمي ، تعلمت أشیاء كثیرة في أهم درس تعلمته هو: یمكن ألي طالب أن ینجح إذا أتیحت له الفرصة
 ألنه مع كل الموارد التي لدینا ، یوجد عدد كبیر جًدا Round Rock ISD والدعم للقیام بذلك. هذا هو السبب في أنني أرغب في العمل في لوحة

 من الطالب الذین لم یتم منحهم الفرصة والدعم الالزمین للنجاح. لدینا طالب سود یفشلون في تلبیة المعاییر األكادیمیة للوالیة. ناهیك عن متوسطات
 المنطقة في كل مقیاس رئیسي ، الطالب الذین یعانون من صعوبات التعلم والطالب الذین یتلقون تعلیم اللغة اإلنجلیزیة كلغة ثانیة ال یتلقون المساءلة

 والشفافیة من المنطقة عندما یتعلق األمر بالدعم. لقد قمنا بالفعل بتهمیش الطالب الذین تم تهمیشهم بشكل أكبر من خالل الممارسات التأدیبیة غیر
 العادلة. لدینا الموارد لنكون أفضل ، لكننا نحتاج إلى قیادة في مجلس اإلدارة تطالب بما هو أفضل. االختیار واضح. یمكنك تسویة الوضع الراهن
 .وترك الطالب وراءك أو یمكننا المطالبة بما هو أفضل. إذا كنت ترید التغییر ، إذا كنت ترید األفضل ، صّوت لكورنیل وولدریدج. شكرا جزیال

  
 .شكرا لك سید وولریدج. وأخیرًا ماري بون. لدیك دقیقتان

  
 واحدة في السادسة واألخرى في الصف التاسع. لقد نشأت ISD شكرا جزیال. مرحًبا ، أنا الدكتورة ماري بون. لدي فتاتان في مدرسة راوند روك

 حتى 12. وقد نشأت مع أولیاء األمور الذین لم تتح لي الفرصة لاللتحاق بالجامعة ، لكنهم K في مجتمع ریفي فقیر في عنوان من المدرسة من
 أثاروا إعجابنا بأنه یجب علي أنا وأخي االلتحاق بالجامعة بعد المدرسة الثانویة. وقد نشأت أیًضا حول القاعدة الجویة حیث رأیت ووجدت حبي ألي

 شيء طار. لذلك بعد المدرسة الثانویة ، ذهبت إلى الجامعة وحصلت على درجة البكالوریوس في هندسة الطیران. بعد ذلك ، ذهبت للعمل لدى
 متعاقدي وزارة الدفاع وقاموا بدفع أجر الماجستیر ومشاركة النظام أثناء عملي. في وقت الحق ، ذهبت للعمل وحصلت أیًضا على درجة الدكتوراه
 في هندسة النظم. أنا حالًیا أتشاور مع وكالة ناسا وأعمل على القمر والمهمة إلى المریخ. أنا أیضا أقوم بالتدریس في النرویج مرتین في السنة. لقد

 رأیت من خالل تعلیمي األبواب التي تنفتح على مستویات أعلى عندما یكون لدیك تعلیم عالي. وأنا أجري ألنني أرید أن ینجح كل طالب في
Round Rock ISD بعد المدرسة الثانویة في أي مسار وظیفي یختارونه. غرس والداي في داخلي الرغبة في خدمة مجتمعي. لیس لدي 

 تضارب في المصالح. أعمل في وكالة ناسا والجامعة في النرویج. لذلك أرید فقط أن أخدم كل طالب. أنا العب فریق مطلوب بالنسبة لي في عملي.
 أنا أعمل مع فرق متنوعة. وبفضل مهاراتي في هندسة النظام ، لدي القدرة على إضفاء الطابع الرسمي على األهداف ومراقبة نجاحها. وآمل أن

 .تصوت للدكتورة ماري بون في المركز الثاني
  

 شكرا لكم وشكرا لكم جمیعا. دعنا نتعامل مع األسئلة من المجتمع. السؤال األول للمرشحین هو ما هي خطتك المثالیة لألشهر الثالثة أو الستة أو
 التسعة المقبلة بینما ننتقل إلى التعلیم أثناء الوباء. سید ولدریدج؟

  
 أوه ، أود أن أقول إن أول أمر لي في عملي هو العمل مع المدینة والمقاطعة وجمیع مستویات الحكومة األخرى لمحاولة وضع خطة ستعمل مع

 جمیع األشخاص ألن هذه لیست مشكلة ألي منطقة بمفردها یمكن أن تحل. ولذا فنحن بحاجة إلى التنسیق من جمیع المصادر التي لدیها أفكار مختلفة
 ، ولدینا خطط مختلفة لوظائف مختلفة یمكن أن تساعدنا بالفعل في معالجة هذه المشكلة. إلى جانب ذلك ، أعتقد حًقا أنني سأعمل لمحاولة إنشاء بیئة
 أكثر أماًنا من خالل توفیر مستویات مختلفة من التعلم عن بعد لجمیع الطالب مع وجود إشراف الكبار أیًضا حتى یكون الجمیع آمنین ولن یضطر

 .أي شخص إلى مواصلة حیاته. الخط لمحاولة الحصول على التعلیم الذي یستحقونه
  

 حسنا. شكرا جزیال. ملكة جمال العظام؟
  

 نعم. أود التواصل مع المجتمع بما في ذلك المعلمین وأولیاء األمور وسأقوم بتقییم االحتیاجات الحالیة. أعتقد أنه كان هناك الكثیر من المدخالت ،
 لكنني أعتقد أنه یجب جمعها وتقییمها ونحتاج حًقا إلى فهم احتیاجات مجتمعنا في هذا الوقت. بمجرد أن نفهم هذه االحتیاجات ، أقترح أن نضع خطة
 لمدة ثالثة إلى ستة إلى تسعة أشهر وأود أن أقول إننا بحاجة إلى خطط طوارئ لجمیع المواقف المختلفة التي یمكن أن تحدث. تسمع الناس یتحدثون
 أخرى ماذا لو كانت لدینا تجربة إنفلونزا سیئة ، لذلك أعتقد حًقا أننا بحاجة إلى وضع خطط COVID ، كما تعلمون ، ماذا یحدث إذا مررنا بتجربة

 مستمرة ووضع كتاب قواعد اللعب الذي یحتوي على كل ذلك هناك ، لذلك نحن على استعداد للذهاب مع كل ما سیحدث في العام المقبل. شكرا
 .جزیال

  



 شكرا جزیال. ملكة جمال میس؟
  

 نعم. لذا أعتقد أوًال أنه یتعین علینا إیجاد طریقة الستخدام الموارد التي لدینا اآلن. وهذا على مدى الثالثة إلى ستة أشهر القادمة فقط للتأكد من أننا
 نقدم بالفعل خدمات لجمیع أطفالنا حتى ال نتخلف عن الركب أي طفل. وأنا أعلم أن المنطقة حاولت القیام بذلك مع بدایة العام. أعتقد أنه كانت هناك

 مشاكل في النهج وأننا نحتاج حًقا إلى إعادة النظر ونرى كیف یمكننا القیام بعمل أفضل. ثم علینا أن نبدأ التخطیط لما ستبدو علیه األشیاء عندما یعود
 جمیع أطفالنا أخیًرا إلى الفصل الدراسي مدركین أن األمور كانت غیر مستقرة على أقل تقدیر بالنسبة لآلخر ، حسًنا منذ شهر مارس حًقا ، وكیف

 سنقوم بذلك نخطط لمقابلة األطفال أینما كانوا عند عودتهم إلى الفصل وكیف نعد معلمینا ونوفر الدعم والموارد التي یحتاجونها لهذا الموقف؟
  

 تمر حالًیا Round Rock ISD حسنا. شكرا لك السیدة ماسي. سنبدأ بالسؤال الثاني. وسیكون هذا مع اآلنسة بون للبدء. العدید من عائالتنا في
 بمرحلة انتقالیة أو تعاني من انعدام األمن الغذائي / السكن. شارك معنا بأفكارك حول كیفیة جعل الوصول إلى الخدمات األساسیة أكثر إنصاًفا

 .للجمیع
  

 سؤال رائع. لذا أود أوًال ، أعتقد أنه یتعین علینا الذهاب إلى حیث یحتاج الناس إلینا. لذلك أعتقد أننا بحاجة إلى مقابلتهم أینما كانوا. مع األطفال الذین
 یمرون بمرحلة انتقالیة أو العائالت التي تمر بمرحلة انتقالیة. أعتقد أننا بحاجة للوصول إلى مجتمعنا. هناك الكثیر من الخدمات الرائعة الموجودة في

 لدیه القلیل من اللعب في ذلك ، كما تعلمون الوصول إلى هؤالء PTA مجتمعنا وأعتقد أننا بحاجة إلى شریك معها. أعرف في الواقع أن مجلس
 األشخاص ، لكنني أعتقد حًقا أننا بحاجة إلى جمع مواردنا والتواصل أیًضا مع مجتمعنا والتواصل مع تلك العائالت الموجودة في االنتقال وانعدام
 األمن الغذائي ونتأكد من أننا ندعمهم. كما تعلمون ، نتأكد من أن المعلمین یعرفون في الفصل الدراسي أن األطفال الذین یحتاجون إلى المساعدة

 .یحصلون على المساعدة التي یحتاجونها في كل من االنتقال والغذاء واألمن. شكرا جزیال
  

 شكرا لك السیدة بون. السیدة ماسي؟
  

 شكرا جزیال. لذلك أعتقد أن أول شيء یتعین علینا القیام به هو معرفة كیف یمكننا بالفعل الوصول إلى األشخاص الذین یحتاجون إلى خدماتنا. أنت
 تعرف شیًئا واحًدا تجده ، ووجدته كمدرس في الفصل الدراسي ، وأحیاًنا یكون من الصعب الوصول إلى أولیاء األمور ، خاصة في المنازل التي

 تعرف أن األطفال یمرون بمرحلة انتقالیة ، وقد ال یكون لدى الوالدین تواجد مستمر وأشیاء مثل ذلك. فكیف نصل إلى هؤالء الطالب؟ ومن ثم یتعین
 علینا تثقیف مجتمعنا حتى تعرف عائالتنا الخدمات المتاحة وعلینا أن نبذل قصارى جهدنا للتأكد من أنهم یعرفون كیفیة الوصول إلى الموارد ومن

 .یمكنهم االتصال به. وما هو متاح حًقا للتأكد من حصول جمیع أطفالنا على ما یحتاجون إلیه بالضبط بغض النظر عن مكان وجودهم
  

 شكرا جزیال. السیدة ماسي. السید وولریدج؟
  

 نعم ، أفكر في وضع مثل هذا الذي هو حًقا غیر مسبوق یتطلب استجابة غیر مسبوقة ، كما تعلمون االستجابة وأعتقد أن هذا یعني حرفًیا القیام بكل
 ما في وسعنا وأشیاء لم نجربها من قبل. والذي أود قوله یتضمن استخدام األخصائیین االجتماعیین الذین وظفناهم للتو والعمل معهم لمعرفة ، مهال ،

 أین هي المصادر الموجودة بالفعل بطرق مختلفة تحاول دعم ومساعدة هذه العائالت. مالذي یفعلونه؟ من هم حتى نتمكن من الوصول إلیهم ،
 ومعرفة ما یفعلونه وأین توجد الفجوات ، وكذلك العمل مع األخصائیین االجتماعیین للوصول إلى تلك العائالت التي من المرجح أن یتم استبعادها.

 أعتقد أیًضا أن العمل معك یعرف الشركات ، وخاصة المطاعم وتلك األماكن التي لم تكن قادرة على االنفتاح الكامل أو فتح فترة العمل معهم لمعرفة
 ما إذا كان بإمكانهم مساعدتنا سواء كان ذلك مع وجبات الطعام أو أي نوع من الموارد مثل أن ذلك یمكن أن یساعد في إیصال الموارد إلى تلك

 العائالت أینما كانوا ، بأسرع ما یمكن وبكفاءة. كما أنني سأقوم بالتواصل مع الكنائس ألنه علیك الوصول إلى تلك األماكن في المجتمع التي تعرف
 .هؤالء األشخاص أینما كانوا

  
 شكرا لكم جمیعا على ردودكم. السؤال الثالث ، نطلب من السیدة ماسي أن تبدأ به. السیدة ماسي ، ما هي األولویات الثالث األولى إذا تم انتخابها

 كعضو في مجلس إدارة المدرسة؟
  

 شكرا لسؤالك ذلك. لذا فإن أولویتي األولى بالطبع هي التأكد من أن جمیع أطفالنا وأعني جمیع أطفالنا في كل حرم جامعي عبر المنطقة یدركون أن
 كل مدرسة مختلفة وأن لكل مدرسة احتیاجات مختلفة وأننا ، كما تعلمون ، في من أجل دفع نجاح الطالب لكل فرد من أطفالنا وأن یحصل مدرسونا
 على الدعم والقیادة والموارد التي یحتاجون إلیها في حرم جامعاتهم وأننا نقدم بیئات تعلیمیة عالیة الجودة من خالل استخدام الموارد التي لدینا حالًیا
 أفضل ما لدینا من قدرات . تعظیم تلك الموارد. وأیًضا التخطیط االستراتیجي للنمو المستقبلي واالحتیاجات المستقبلیة للمنطقة ، ثم التأكد من وجود

 .مدارس آمنة ألطفالنا لحضورها
  



 شكرا جزیال. السیدة بون ، هل تودین الرد؟
 والسیدة بون؟

  
  احتفظ بالصعوبات الفنیة. هل یمكنك سماعي اآلن؟

 .لیس هناك أى مشكلة
  

 لكن هدفي األول اآلن سیكون لـ ، COVID اوه شكرا لك. نعم ، لذلك كان هدفي األول عندما ذهبت ، كما تعلمون ، ربما كان مختلًفا قبل
COVID. إلعادة األطفال إلى المدرسة للعودة إلى المدرسة العادیة قدر اإلمكان ، ثم التعلیم االفتراضي والتعلیم الشخصي. لكن من الواضح أن 

 االلتفاف حول هذا هو التعلیم وسد فجوات اإلنجاز هذه ، مما یوفر التعلیم المتفوق والتأكد من أن كل طالب جاهز للمستقبل حتى في هذه البیئة. أیًضا
 السالمة العقلیة والصحیة كانت بالتأكید محادثة ثم أیًضا المساواة والتأكد من أن كل طفل في منطقتنا لدیه ما یحتاجه. ثم االلتفاف حول ذلك كما هو

 الحال دائًما في المساءلة المالیة ثم صوت المجتمع وإعطاء صوت للطالب وأولیاء األمور في المجتمع للتفاعل مع صانعي القرار. لذا ، فإن
 .االنخراط مع مجلس اإلدارة المشرف إلحداث تغییر إیجابي في منطقتنا

  
 شكرا جزیال. السید وولریدج؟

  
 نعم. أولویتي األولى هي جعل اإلنصاف في هذه المنطقة أولویة وهذا ینطبق على كل شيء سواء كان ذلك من المساواة في التعلیم مع الطالب ،
 سواء كان ذلك دعم المساواة مع الطالب ، أو الدعم والمساواة في الموارد ، كما تعلم مع المعلمین ألنه بینما الطالب هم من الواضح أنهم یعانون

 بطرقهم المختلفة ولدیهم عدم إنصاف ، ویعاني المعلمون أیًضا من بعض تلك الظلم نفسه بینما یحاولون أیًضا تعلیم الطالب ، ولذا أعتقد أن المساواة
 وكوننا المنطقة األكثر إنصاًفا یمكننا أن نكون أولویتي األولى. ستكون أولویتي الثانیة هي التأكد إلى جانب اإلنصاف من أن لدینا السیاسة األكثر
 مسؤولیة واحتراًما وداعمة ، كما تعلمون ، السیاسة الشرطیة والتأدیبیة التي یمكن أن نمتلكها ألنها اآلن غیر عادلة ولدینا طالب مهمشون بالفعل

 یعانون بموجب هذه السیاسة ونحتاج حًقا إلى معالجة ذلك. الشيء التالي الذي أرید أن أتطرق إلیه هو التأكد من مشاركة جمیع العائالت ومشاركتها
 .باستمرار ألن تلك العائالت التي لدیها طالب یعانون هي التي تحتاج إلى االستماع إلیها كثیًرا وأرید التأكد من سماع صوتهم

  
 الخاصة بنا؟ غالًبا ما یكون لهذه Title One شكرا لك سید وولریدج. وأیًضا ، سنبدأ السؤال التالي معك. بصفتك وصًیا ، كیف ستدعم مدارس

 المدارس مشاركة أقل من الوالدین واحتیاجات أعلى. كیف تقترح أن نجعل التعلم أكثر إنصاًفا عبر المنطقة؟
  

 إنه سؤال رائع. أوًال ، نحتاج إلى معرفة ما هو جید وما ال یسیر على ما یرام. أود أن أقول إن شیًئا نعاني منه حًقا من هذه المنطقة هو في الواقع
 ننظر إلى تلك األماكن التي ال نعمل فیها بشكل جید. نرید التركیز على األشیاء الجیدة. نرید تجاهل الشيء غیر الجید. لذلك سأعمل بالفعل مع كبیر
 مسؤولي األسهم إللقاء نظرة على مدارس العنوان األول لدینا ومعرفة ما هو قصورنا؟ أین نتابع الطالب مع المعلمین ونقارنهم بالمدارس األخرى

 للتأكد من حصولهم على الدعم الذي یحتاجونه ، فهم یحصلون على كل ما تحتاجه لتكون قادًرا على القیام بعمل جید. حتى ال یكون لدینا كیف یمكن
 لمدرسة واحدة مقابل أي شخص آخر. لدینا منطقة تركز على التأكد من حصول الجمیع على ما یحتاجون إلیه. ال یعني ذلك أن الجمیع یحصلون

 .على نفس الشيء
  

 شكرا لك سید وولریدج. السیدة ماسي ، هل ترغب في الرد؟
  

 نعم شكرا لك. لذلك أعتقد أن أحد أهم األشیاء في دعم مدرسة العنوان األول هو معرفة ما هي احتیاجات الحرم الجامعي حًقا. ألن هناك أمًرا واحًدا
 صحیًحا ، وهو أنه بینما قلت ، بالفعل أن كل حرم جامعي في منطقتنا مختلف وله احتیاجات مختلفة ، فلكل مدرسة من مدارس العنوان األول

 احتیاجات مختلفة. ولذا أعتقد أنه من األهمیة بمكان أن نشرك المعلمین الموجودین في هذه الحرم الجامعیة للتعلم منهم وفهم ما یعتقدون أنه احتیاجات
 طالبهم وإشراك المسؤولین والموظفین في تلك الجامعات أیًضا. وبعد ذلك نحتاج إلى التأكد من أنه بینما نخصص الموارد في المنطقة ، كما تعلم ،

 یحصل كل حرم جامعي على الموارد التي یحتاجونها حًقا. مع إدراك أن بعض المناطق قد تحتاج إلى المزید مما أنا آسف ، فبمجرد أن تحتاج بعض
 .الجامعات إلى أكثر من شيء واحد ثم حرم آخر

  
 شكرا لك السیدة ماسي. هل تودین الرد یا سیدة بون؟

  
 أود. هذا السؤال قریب من قلبي. كما قلت في مقدمتي ، لقد نشأت من الصف الثاني عشر إلى الصف الثاني عشر في مدرسة العنوان األول ، وهو
 أمر غیر معتاد إلى حد ما. ولكن هناك الكثیر من الدراسات في مدارس العنوان األول وهناك الكثیر من األشیاء التي یمكن أن تزید من المساواة.

 األشیاء التي نعرفها موجودة في العنوان األول للمدارس تجربة المعلمین أو شيء یمكننا القیام به. تأكد من أنك تعرف ، لقد تحدثوا عن منح المعلمین



 رواتب أكبر لاللتحاق بمدارس العنوان األول هذه والحصول على هؤالء المعلمین المتمرسین هناك تلك المدارس ذات العنوان األول. لضمان تمثیل
 دیموغرافي للطالب في المعلمین. تأكد من تمثیل اللغات المختلفة لدینا. إذا كان هناك متحدثون مختلفون للغة ، فتأكد من تمثیلهم. نحتاج إلى معرفة

 Title مثل اللوحة األخرى ، ومعرفة ما تحتاجه العائالت. نحتاج أیًضا إلى مشاركة الوالدین. ابحث عن طرق إلشراك الوالدین. حتى مدارس
One التي نشأت فیها ، أراد اآلباء المشاركة. في بعض األحیان یحتاجون فقط إلى معرفة كیف. وأقترح أیًضا أن نختبر جمیع الطالب من أجل 
TAG. وقد ثبت أیًضا أن هذا یساعد مدارس العنوان األول. أعني تحدید هؤالء األطفال الموهوبین والموهوبین الذین قد ال یكون لدیهم دعاة من 

 .شكرا جزیال .TAG شأنه أن یجعلهم یختبرون
  

 شكرا جزیال. السیدة بون. وبالمثل كسؤالنا الخامس ، إذا كنت ترغب في البدء باإلجابة على ذلك. في عام 2019 وافق مجلس األمناء على إنشاء
 ما الذي تخطط للقیام به لدعم قیادة المنطقة من حیث األدوات المناسبة والتدریب واإلرشادات من أجل مقدمة ناجحة .ISD قسم شرطة راوند روك

 لحرمنا الجامعي؟
  

 نعم ، في عام 2019 لدینا قوة شرطة. وكما یعلم معظم الناس لدینا اآلن رئیس شرطة. لذا ، سیعتمد مجلس األمناء على قائد الشرطة لتوجیهنا خالل
 حیث تحدثت معه ویرغب في الحضور والمشاركة. سیكون من Round Rock PD Chief Banks و Wilco هذا األمر. أود أیًضا إحضار

 الرائع لهم أن یعرفوا كیف نقوم بتطویر قسم الشرطة لدینا والمزید من المشاركة في ذلك للتأكد من أن لدینا تواصًال إذا حدث الموقف وأننا متصلون
 أن تكون الشرطة تحت إشراف TEA أقترح أیًضا أن نفصل بین الصالحیات الحالیة التي تتطلب .Wilco و Round Rock PD بالفعل بـ

 بحیث یكون قائد الشرطة تحت مجلس اإلدارة ، وبالتالي یمكن للمشرف التركیز على التعلیم وقائد الشرطة TEA المشرف وأود أن أدعو إلى تغییر
 .یمكنك التركیز على مراقبة طالبنا

  
 شكرا جزیال. السید وولریدج؟

 نعم ، أود أن أقول إن أحد األشیاء الرئیسیة التي أرید أن أفعلها هو أن یكون عضًوا في مجلس اإلدارة ، هو جعل الشرطة المسؤولة التي تبدأ بدعم
 الطالب بدًال من القوة التي تعمل بقوة ، واحدة من األشیاء الرئیسیة التي أود فعلها حًقا ألن عمل الشرطة یمكن أن یكون مفیًدا حًقا. ویجب أن یؤسس

 بالدعم ولیس بالقوة. أرغب أیًضا في العمل مرة أخرى مع كبیر موظفي األسهم للتنسیق مع الرئیس والتأكد من أنهما مًعا بشأن ما یحدث ، وأین
 تسیر األمور على ما یرام ، وحیث ال تسیر األمور على ما یرام ، حتى یتمكن أحدهما أو كالهما قم بإبالغ مجلس اإلدارة وأخبرنا أین سارت األمور
 على ما یرام حتى إذا كان هناك أي شيء یحتاج إلى معالجة ، فیمكننا معرفة ذلك قبل حدوث مشكلة. ویمكننا أیًضا التأكد من قیاس تقدمنا   من خالل

 االنضباط والعمل الشرطي وفًقا لما تعرفه ، ومعاییر مختلفة بقدر ما تكون منطقة أكثر إنصاًفا وهذا سیكون أحد األشیاء التي أرید حًقا التأكد من
 .حدوثها

  
 شكرا جزیال. والسیدة ماسي؟

  
 نعم. لذلك أعتقد أنه أوًال ، كما تعلمون ، سیكون مجلس اإلدارة مسؤوًال عن ضمان أن لدى قسم الشرطة سیاسات وأنها تتماشى مع رؤیة المنطقة
 وأن السیاسات تستمر في ضمان ، آسف ، أن هناك سیاسات تضمن أن جمیع أطفالنا یمكن أن یزدهروا وأننا ، كما تعلم ، نوظف أشخاًصا لدیهم

 خبرة في الشرطة المدرسیة. أعتقد أنه من المهم للغایة أن یواصل الرئیس یاربورو العمل عن كثب مع إیمي ومع كبیر مسؤولي اإلنصاف للتأكد من
 أننا نبني شرطة جیدة اإلدارة ، كما تعلمون برنامج أمان مدرسي. ألن سالمة المدرسة ال تتعلق فقط بقسم الشرطة. وعلینا أن نتعامل ، كما تعلمون ،

 .مع االحتیاجات االجتماعیة والعاطفیة ألطفالنا أیًضا. وطالما أنهم یعملون مًعا ، أعتقد أن هذا یمكن أن یكون ناجًحا للغایة
  

 شكرا جزیال. آنسة ماسي ، نود أن نبدأ السؤال التالي معك. تتم كتابة تقییم المدارس والمشرفین حالًیا أو یعتمد بشكل كبیر على نتائج اختبار
STAAR ودرجة مساءلة المنطقة من A إلى F State. ما هي أنواع األهداف / التوقعات اإلضافیة التي تعتقد أنه یجب تقییمها؟ 

  
 هذا سؤال رائع. أعتقد أنك تعرف أن الخطأ الكبیر في أي منطقة تعلیمیة هو أن یكون لدیك أهدافك وسیاساتك ، كما تعلم تستند تماًما إلى اختبار

STAAR. وأنت تسيء إلى المعلمین ، وتضر باألطفال وال یمكننا حًقا دفع نجاح الطالب إذا كنا نقوم بالتدریس لالختبار. لذلك أعتقد أنه یجب علینا 
 أن ننظر بجدیة في كیفیة تغییر أهدافنا وأولویاتنا نوًعا ما بحیث یحصل أطفالنا على تعلیم جید في الفصل الدراسي. ألن لدیهم العدید من األنواع

 المختلفة من فرص التعلم حتى تعرف ، فهم ال یحضرون إلى المدرسة كل یوم فقط یتعلمون كیفیة إجراء االختبار وتعلم المحتوى الذي قد یكون في
 .STAAR االختبار ألنه في نهایة الیوم ال یحضر أطفالنا لن ینجحوا بعد المدرسة الثانویة لمجرد أنهم یستطیعون النجاح في اختبار

  
 شكرا لك سید وولریدج ، هل ترغب في الرد؟

  



 ألنها اختبارات موحدة وال تخبرك كثیًرا حًقا عن أدائك STAAR من المؤكد. نعم ، ال ینبغي للمنطقة أن تقیس نجاحها فقط من خالل اختبار
 أعتقد أننا بحاجة إلى واحد ، ولدینا قیاسات لإلنصاف حتى نعرف أننا نبحث عن أو نحافظ ، STAAR كمنطقة. لذا ، جنًبا إلى جنب مع اختبار

 على جمیع المجاالت التي نتأثر بها كمنطقة وأنهم یخدمون الطالب قدر اإلمكان. أعتقد أیًضا أننا بحاجة إلى الخروج بمقاییس أو على األقل نوع من
 األهداف عندما یتعلق األمر بإعداد الطالب للقرن الحادي والعشرین. في كثیر من األحیان نركز على إعداد الطالب لیكونوا موظفین وهو في رأیي

 نموذج للقرن العشرین. نحتاج حًقا إلى العمل على إعداد هؤالء الطالب للقرن الحادي والعشرین ، وهي لیست مجرد وظائف قیاسیة ، ولكنها في
 قوة عاملة والتواجد في العالم بعدة طرق مختلفة. وكلما استطعنا القیام بذلك ، أصبح بإمكاننا خدمة جمیع الطالب بشكل أفضل ولیس فقط الطالب

 .العادیین ، وكل شيء كمنطقة تضم جمیع الطالب ولیس فقط أولئك الذین یتناسبون مع المعرفة هي مربعات لطیفة
  

 شكرا لك یا سیدة بون؟
  

 نعم. لذلك أعتقد أن اختبار النجمة یجب أن یكون كما قال المرشحون اآلخرون ، یجب أن یكون طریقة واحدة فقط لقیاس نجاحنا كمنطقة تعلیمیة.
 هو شيء یقارننا بجمیع المدارس STAAR هناك العدید من الطرق األخرى التي یجب أن نقیسها ویجب أن نتوصل إلى هذه المقاییس واختبار
 األخرى على مستوى الوالیة. لذلك أعتقد أنك تعلم ، یجب أن نكون مدرسة لالبتكار ویجب أن ننظر في طرق یمكننا من خاللها مقارنة أنفسنا

 بالمدارس األخرى ، وسأكون أنا أعتقد أننا یجب أن ننظر في كیفیة التوصل إلى مقیاس. كیف یمكننا أن نفعل ذلك ونقترح ذلك على الدولة. أعتقد أنه
 وأنت تعلم أنه یستخدمه كمقیاس واحد فقط. ومن الواضح أن نرى كیف یمكننا STAAR یجب علینا العمل مع الدولة ، كما تعلمون باستخدام اختبار
 أعلم أن هذا جزء منه ، .STAAR هناك أكثر من مجرد اختبار .F إلى A سد الفجوات واستبدال بعض المقاییس الموجودة في تلك التصنیفات من
 Round Rock ولكن إذا بحثت في تلك النتائج ، فهناك أكثر من مجرد اختبار النجوم. وینظر إلیك تعرف الفجوات بین الطالب. هذا بالضبط مثل

ISD ، توصلنا إلى مقاییسنا ونقترحها مرة أخرى على الوالیة. 
  

 في النمو ، ما هي أفكارك حول Round Rock ISD شكرا جزیال. بالنسبة لسؤالنا السابع ، نود أن یبدأ السید وولریدج جولة الرد. مع استمرار
 المدارس المستقلة وما هو تأثیر هذه المدارس على المنطقة؟

  
 هذا سؤال رائع. وأنت تعلم ، أنا شخصًیا ، أقدر االبتكار واألشیاء المختلفة التي یمكن أن تحدث في المدارس المستقلة. أعتقد أن هناك عدًدا من
 األشیاء التي تعلمناها وأي عدد آخر ، االبتكارات التي نتجت عنها. ومع ذلك ، إذا كنا سنحصل علیها ، فیجب أن یتم قیاسها جنًبا إلى جنب مع

 المدارس العامة بنفس الطرق ، من خالل رأیي ، بنفس المقاییس. نظًرا ألن جزًءا من سبب قدرتهم على جعل ابتكاراتهم قادرة على معرفتك ، ابحث
 عن طرق مختلفة للقیام باألشیاء ألن لدیهم المزید من المرونة. لذلك إذا رأینا هذا العمل مع مدارس تشارتر ، أعتقد أننا بحاجة إلى النظر ورؤیة ما
 نعرفه وكیف نقیس األشیاء بالتعلیم العام ونرى كیف یمكننا ، كما تعلمون ، أن نزیل بالفعل بعض القیود أن لدینا تعلیًما عاًما ، كما تعلمون ، لنكون
 قادرین على تلبیة بعض هذه ، كما تعلمون ، االحتیاجات المختلفة والطرق المختلفة. أرحب بكل تأكید بالمدارس المستقلة. أنا أرحب بهم فقط على

 الطاولة إذا كنت تقیس نفس المكان مثل التعلیم العام
  

 شكرا جزیال. السیدة بون. هل عندك افكار
  

 نعم. أعتقد أننا یجب أن نرحب بالمدارس المستقلة في منطقتنا وأعتقد أنك تعلم ، أعتقد أن المنافسة أحیاًنا تجعلنا أفضل. لذلك أعتقد أننا كما تعلم ،
 یجب أن نكون مدرسة االختیار. نرید أن یختار اآلباء المدارس العامة. لذلك نرید أن تعرف أن تأخذ األشیاء التي تعمل للمدارس المستقلة وتنفذ تلك

 األشیاء في مدارسنا العامة. ونحن بحاجة إلى الخروج والنظر ونرى كما تعلمون ، ما هي احتیاجات اجتماع مجتمعنا. كما تعلم ، ما الذي تحتاجه
 هذه المدرسة التي تمألها ونحن بحاجة إلى تلبیة هذه الحاجة في مدارسنا العامة. لذا أقترح أن ننظر فقط ، كما تعلمون ، إلى هؤالء. أنت تعرف

 .المدارس المستقلة وترى كما تعلم ، من الطالب الذین نغادر مدارسنا حیث نفتقد الفجوات ، ونشعر بهذه الفجوات في مدارسنا
  

 شكرا جزیال. السیدة ماسي هل ترغب في الرد؟
  

 نعم. لذلك أعتقد أنه من المهم حًقا أن نسأل أنفسنا كمنطقة عن سبب اختیار العائالت للمدارس المستقلة ، كما تعلمون ، المدارس العامة في منطقتنا.
 ما هو السحب إلى المدرسة المستقلة ، أم أنه شيء نفتقده ومدارسنا العامة؟ وإذا كان هذا شیًئا ال نقدمه ، فنحن بحاجة لمعرفة سبب ذلك وما إذا كنت

 تعرف ، وما إذا كان شیًئا جیًدا لجمیع أطفالنا. وتقرر ، كما تعلم ، ما إذا كانت هناك أشیاء یمكننا تبنیها ، كما تعلمون ، من بعض نماذج مدرسة
 المیثاق المختلفة. أعتقد أیًضا أنه من المهم حًقا أن تعرف ، أعتقد أن بعض المدارس المستقلة تقوم ببعض األشیاء المبتكرة حًقا ونحن بحاجة إلى

 .النظر إلى أشیاء من هذا القبیل والتأكد من أنه كما تعلم في مدارسنا ، نقدم برامج مبتكرة لتلبیة احتیاجات التعلم لجمیع أطفالنا
  



 شكرا جزیال. اآلن بالنسبة لسؤال المیزانیة ، السیدة بون ، قد یتسبب الوباء في العدید من مشاكل المیزانیة المحتملة بما في ذلك انخفاض التسجیل
 حیث تختار العائالت مدارس أخرى ، وانخفاض عائدات الضرائب ونفقات المنطقة غیر المتوقعة. كیف یمكنك تحدید أولویات میزانیة العام المقبل

 إذا كانت هناك حاجة إلى تخفیضات؟
  

 نعم ، سؤال رائع. لذا فإن الطریقة التي أرتب بها أولویاتي وسأتعامل مع هذه المشكلة هي الذهاب إلى إجراء تقییم. أین عرفنا ذلك فنحن نعرف أین
 فقدنا أطفالنا. لقد كانت في الغالب في المدارس االبتدائیة هي مدارس إعدادیة في المدارس الثانویة في الواقع على وشك أن تكون في حوالي 90 و
 100 ٪ تقریًبا. لذلك علینا أن نذهب إلى مدارسنا ونرى أین فقدنا الطالب. أود أن أقول أنه إذا كان ال بد من إجراء التخفیضات ، فلن یتم االقتراب
 من الطالب الذین نحتفظ بهم ، فأنت تعرف كل شيء قریًبا من الطالب قدر اإلمكان. ولذا فنحن ننظر إلیك حًقا ، نحصل على البیانات. أحب اتخاذ
 قرارات تعتمد على البیانات. لذلك نحصل على البیانات ومرة   أخرى ، ال نقطع األشیاء الموجودة على مستوى الحرم الجامعي وعلینا أن ننظر إلى
 أماكن أخرى یمكننا أن نقطعها ومرة   أخرى ، هنا یأتي االبتكار ونجد طرًقا مبتكرة لتقدیم نفس الشيء تعلیم عالي الجودة لدینا دائًما مع أي نوع من

 .خفض المیزانیة الذي یجب أن یحدث
  

 شكرا جزیال. السیدة ماسي؟
  

 نعم ، في أي وقت تكون فیه في أزمة میزانیة إذا جاز التعبیر أو في فترة یتعین علیك فیها إجراء تخفیضات ، كما تعلم ، فإن أول شيء علیك القیام
 به هو التأكد من أنك تعلم أنك تخصص الموارد لـ األشیاء التي یجب علیك امتالكها تماًما. وبمجرد أن تغطي تلك األشیاء ثم تنتقل إلى المستوى

 التالي. من المهم للغایة في أزمة المیزانیة أن تجد الزغب. لذا ، للتحدث عن عدم وجود مصطلح أكثر تقنًیا وأنك تقضي على أكبر قدر ممكن من هذا
 الزغب حتى تتمكن من التأكد من أنه یمكننا فعل ما نتحمله تماًما ، وهو التأكد من أن یتمتع األطفال بتعلیم عالي الجودة. وأنا أتفق تماًما مع الدكتورة

 .بون وأنا أقدر الطریقة التي وضعتها بها. یجب أن نتأكد من أننا نفعل ذلك بطریقة ال یتأثر بها تعلیم أطفالنا وأطفالنا
  

 شكرا جزیال. السید وولریدج؟
  

 نعم ، أوافق على أننا یجب أن نتأكد تماًما من أننا نحدد األساسیات المطلقة التي یجب أن نمتلكها ونتأكد من أن الجمیع واضح بشأن ماهیة هذه
 األساسیات. ألنني أعتقد أنه عندما یكون لدینا غالًبا مشكلة حیث ال یعرف الناس سبب اتخاذ المنطقة للقرارات التي تتخذها. لذلك بمجرد تحدید هذه
 االحتیاجات األساسیة ، نتأكد من أن الجمهور یعرف ذلك. ثم بعد ذلك أقول إن األمر یبدأ حًقا باإلنصاف. هل نقول؟ حسًنا ، كیف نتأكد من حصول

 جمیع الطالب في المنطقة على ما یحتاجون إلیه؟ وكیف یبدو ذلك؟ كیف یمكننا القیام بذلك بشكل مختلف؟ ما هي المناطق األخرى التي أجرت بعض
 التخفیضات في میزانیتها ، وكیف قاموا بذلك ألننا لسنا مضطرین للقیام بذلك بمفردنا. لیس علینا أن نتراجع عن العجلة. یمكننا أن ننظر إلى أمثلة

 أخرى ونستخدمها كمصدر إلهام ، وهل تعرف أن أي نوع من التخفیضات التي یتعین علینا إجراؤها یجب أن تكون أشیاء ال نحتاجها بشكل أساسي
 وتؤذي الطالب إما على اإلطالق أو بأقل قدر ممكن. وتأكد من أن الجمهور یعرف أن أي تخفیضات نقوم بها خالل هذا الوقت سوف نتطلع على

 .الفور إلى إعادة ترتیب أولویات المیزانیة هذه في أقرب وقت ممكن
  

 شكرا لكم جمیعا. السیدة ماسي ، كیف تصف الشفافیة في أحد المجاالت التالیة: المالیة أو الطالب األكادیمیین أو العملیات؟
  

 اعتقد اختیار واحد؟ حسًنا ، أعتقد أني سأذهب مع التمویل. ماذا عن ذلك؟ إذن ، الشفافیة فیما یتعلق بالشؤون المالیة؟ أعتقد أنك تعرف شیًئا واحًدا
 یمكنك القیام به مفیًدا ، وأعتقد أن أي منظمة هو تثقیف أصحاب المصلحة حول كیفیة إنشاء المیزانیة ، وأین تذهب الموارد ، في سیناریو منطقة

 المدرسة ، كما تعلم ، یمكننا استخدام على سبیل المثال ، وتشرك المجتمع في كیفیة إنفاق هذه األموال. أنت تقوم بتثقیف الجمهور حول المكان الذي
 ستذهب إلیه هذه األموال بالضبط وتقوم بتحدیث أصحاب المصلحة لدیك. كما تعلم ، مع مرور الوقت سواء كان ذلك على مدار مشروع أو على

 .مدار العام الدراسي. لذلك أعتقد أنك تعرف ، طالما أنك تعرض المعلومات بطریقة یمكن للناس فهمها
  

 شكرا جزیال. السیدة ماسي. السیدة بون؟
  

 بالتأكید. سأجیب على الثالثة جمیًعا ألنني أعتقد أنهم جمیًعا متماثلون. لذلك أعتقد أن الشفافیة بشكل عام واحدة من الطرق التي یمكنك القیام بها هي
 Facebook جعل المعلومات أسهل ، وسهل الفهم للناس. لدینا عضو حالي في مجلس اإلدارة یتم دائًما التخلص من البیانات على صفحتها على

 ویمكن لألشخاص فهم ذلك بسهولة وقراءته وفهمه. أعتقد أن هذا مهم حًقا للمنطقة أن تفعله. إلى جانب ذلك ، تأتي المقاییس ذات المعنى التي یفهمها
 المكونون والمجتمع. أعتقد أنه یسهل العثور على المعلومات ، بحیث ال یضطر األشخاص إلى البحث عنها أو البحث عنها ألنها موجودة فقط. من
 السهل البحث على الویب ویمكنهم العثور علیه ، ثم قبل كل شيء إذا طلبوا ذلك ، فإن المنطقة التعلیمیة توفر ذلك. لذا ، أعتقد أن الشفافیة هي على



 األرجح واحدة من أسهل األشیاء التي یمكننا القیام بها وأكثرها مجانیة. المعلومات موجودة ، فقط اجعلها متاحة ومرة   أخرى اجعلها سهلة الفهم
 .للجمیع في المجتمع ومرة   أخرى ، اذهب وقم بتثقیف المجتمع. دعهم یعرفون ما یجري في المنطقة

  
 شكرا جزیال. السید وولریدج؟

  
 عندما یتعلق األمر بالشفافیة ، سأتفق في الواقع مع دكتور بون عندما یتعلق األمر بالشفافیة ألن هناك طرًقا لمعالجتها ، كما تعلم ، بشكل عام مع
 جمیع المجاالت وأعتقد أن علیك أوًال إخبار الناس بموقفك كمنطقة بها جمیع المناطق. یجب أن تكون صریًحا وواضًحا فیما یتعلق بالمكان الذي

 تسیر فیه األمور على ما یرام ، وأین ال تسیر األمور على ما یرام ، وما تفعله لمحاولة الوصول إلى مكان تسیر فیه األمور على ما یرام. وأعتقد
 أنك بحاجة إلى الحصول على المعلومات بسهولة. ال أعتقد أنه یجب أن یكون فقط مع اإلنترنت ألنه على الرغم من أن اإلنترنت بالنسبة لمعظمنا
 موجود في كل مكان. ال یزال هناك عدد من األشخاص ال یتمتعون بوصول ثابت. ولذا فنحن بحاجة إلى معرفة الطرق التي یحتاجها األشخاص
 للحصول على المعلومات حتى یتمكنوا من الحصول علیها ومعرفتها بطریقة یمكنهم من استخدامها وإیجاد طرق مختلفة إلیصال هذه المعلومات

 إلیهم. وأعتقد أنك تعرف أخیًرا كما قال الدكتور بون ما إذا كان أحد الوالدین أو أي شخص یحتاج إلى معرفة معلومات من المنطقة حول شيء یتعلق
 .بشكل خاص بطالبهم. تحتاج المنطقة إلى أن تكون قادرة على القیام بأي وكل شيء ممكن للحصول على هذه المعلومات بأسرع ما یمكن وفعالیة

  
 شكرا جزیال. رور سؤالنا األخیر ، نود أن نبدأ بالسید وولریدج. من أهم وظائف الوصي استخدام مدخالت المجتمع إلبالغ سیاسة المنطقة. ما هي

 الطرق ، إن وجدت ، التي یجب أن یتطور بها هیكل مجلس اإلدارة أو عملیات مدخالت المجتمع للتأكد من أن المجلس یلتقط المدخالت من
 مجموعات متنوعة من أصحاب المصلحة عبر المنطقة بأكملها؟

  
 هذا اآلن أحب هذا السؤال. وأنا أحب هذا السؤال ألنني أرید حًقا أن یقوم مجلس اإلدارة بالمزید إلشراك جمیع العائالت في جمیع المجتمعات. لذا
 فإن الشيء الذي أود القیام به هو التأكد من أنه كل عام ، یعقد مجلس اإلدارة فعالیات مختلفة. على طول كل فرق التعلم الرأسي في تلك األماكن ،
 یتحدث المرء عن ماهیة اللوحة ، ویتحدث عن طرق إشراك اللوحة في العثور على تلك المعلومات منهم. ما الذي یمكننا فعله بشكل أفضل؟ كیف
 یمكننا التواصل معك بشكل أفضل؟ ألننا ال نملك كل اإلجابات. سنحصل على هؤالء من األشخاص الذین لن یحضروا اجتماعات مجلس اإلدارة

 وعلینا الخروج إلى هناك. ال یمكننا أن نتوقع منهم أن یظهروا لنا فقط. علینا أن نذهب إلیهم. وإلى جانب ذلك ، أود حًقا استخدام كل ما تعرفه ، كل
PTAs واكتشفها. مهال ، من الذي ال تسمع عنه؟ من لیس في مجموعاتك في مدارسك المختلفة؟ كیف یمكننا التواصل معهم؟ ألن لدینا اتفاقات 

 اآلباء والمعلمین في كل مدرسة. أعتقد أنها یمكن أن تكون مصدًرا رائًعا إلشراك جمیع المجتمعات ومعرفة استخدامها إلشراك تلك المجتمعات فعلًیا
 .وللمدرسة على مستوى واسع

  
 شكرا جزیال. مكس العظام. هل تود الرد على السؤال األخیر؟

  
 نعم. الحصول على مدخالت المجتمع من مجموعات األجهزة ، أعتقد أن إحدى الطرق األولى التي نبدأ بها هي الخروج حًقا وإیجاد كل مجموعات
 المجتمع هذه الموجودة في مجتمعنا ویمكننا الذهاب إلى المبادئ. كما تعلمون ، كثیًرا ما دعتهم المبادئ بالفعل إلى المدارس. أعتقد أنه على مستوى
 المقاطعة ، نحتاج إلى معرفة كل هذه المجموعات المجتمعیة المختلفة وتنوع مجتمعاتنا ومن ثم نحتاج إلى احتضانها كمجلس. نحتاج إلى إحضارهم
 ، نحتاج إلى التأكد من تمثیلهم. عندما كنت عضًوا في لجنة السندات في 2018. لم تكن متنوعة جًدا. وال یحتاج األمر إلى التنوع فحسب ، بل یجب

 أن یكون من جمیع أنحاء المنطقة بأكملها. لذلك نحتاج فقط إلى القیام بعمل جید بصفتي مجلس اإلدارة وأود أن أقول مرة أخرى ، كما تعلمون ،
 یتعلق األمر بالبیانات ألن هذا هو الوقت الذي یمكننا فیه بالفعل إدارة هذا النوع من المعلومات والتأكد من أن لدینا بعض المقاییس التي تظهر أننا
 نحصل على مدخالت من كل هذه المجموعات المتنوعة في مجتمعنا للتأكد من أننا ال نفتقد المجموعات التي نترك بعضها البعض. ومرة أخرى ،

 .أعتقد أنه مجرد وجود ذراعین مفتوحتین واالستماع إلى الناس. كلما استمعت إلى الناس كلما زاد استعدادهم للحضور والتحدث إلیك
  

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

 لذا فأنت تعرف شیًئا واحًدا كان مثیًرا لالهتمام بالنسبة لي حول الحمالت االنتخابیة وهو أن هناك الكثیر من األشخاص في هذه المنطقة التعلیمیة
 لیس لدیهم أي فكرة عما تفعله المنطقة التعلیمیة أو ، أنا آسف ، ما یفعله مجلس المدرسة. ما هو دور مجلس المدرسة. كیف یمكنك التواصل مع
 المدرسة؟ ولذا فأنا تعلم أن شیًئا واحًدا كنت أفكر فیه كثیًرا في الواقع هو كیف نثقف جمیع عائالتنا حول كیفیة المشاركة؟ كیف یمكن أن تسمع

 أصواتهم وأنت تعلم ، هناك أشیاء مناسبة لمدرسة لتخاطبها ، ومعلم یخاطب ، ومدیر للمخاطبة ، ومستشار لمخاطبته. لدینا مدراء منطقتنا. لكن یجب
 أن یكون مجلس إدارة المدرسة مكاًنا یمكن لكل فرد فینا أن یأتي فیه ویعبر عن مخاوفه ، ویخبرنا بما نقوم به جیًدا ، ولذا أعتقد أنه یتعین علینا إیجاد

 .طرق للتعرف على كیفیة تثقیف األشخاص حول كیفیة التواصل معهم ثم جعل االتصال في متناول الجمیع
  



 شكًرا لك على اإلجابة على هذه األسئلة الصعبة من مجتمعات التعلم لدینا. لدینا اآلن دقیقة ونصف لبیاناتك الختامیة. سنقوم بإیقاف نفس البطاقة
 .الصفراء بعد 30 ثانیة متبقیة وستطلب منك البطاقة الحمراء التوقف. سنبدأ بالسیدة بون السیدة بون. تحصل على أول بیان ختامي

  
 أوًال ، أود فقط أن أشكركم جمیًعا على مجلس منطقة التجارة التفضیلیة على عقد هذا االجتماع وعلى تنسیقه. لقد تم طرح السؤال كثیًرا حول ما

 Round Rock ISD ؟ وما زلت أفكر في أنني أحب الكثیر من األشیاء ولكن ما أحبه حًقا فيRound Rock ISD تعرفه ، ما الذي یعجبك في
 هو أنني أحب الناس. انا احب االباء والطالب أنا أحب المجتمع. أعني أن هذا ما أحبه والطالب هم مستقبلنا. أرید أن أدعم مجتمعنا. أرید أن أخدم

 مجتمعنا وأرید أن أفعل ذلك من خالل تجهیز طالبنا والتأكد من حصولهم جمیًعا على الموارد والدعم إلنجاح كل طفل. مرة أخرى ، ستكون
 أولویاتي هي التعلیم ، وسد فجوات اإلنجاز ، وتوفیر التعلیم المتفوق والتأكد من أن كل طالب جاهز للمستقبل. سأعمل على ضمان المساءلة المالیة

 من خالل ضمان أن منطقتنا هي مشرف جید على أموال الضرائب لتزوید أطفالنا بأفضل تعلیم. سأحرص على أن یتمتع أطفالنا بصحة جیدة جسدًیا
 وعقلًیا. سأعید صوت المجتمع. وهذا یشمل أولیاء األمور والمعلمین الطالب وأفراد المجتمع. سأمنحك فرًصا للتفاعل مع مجلس اإلدارة والتفاعل مع

 المنطقة والتفاعل مع صانعي القرار إلحداث تغییر إیجابي والتغییرات التي تراها تحتاجها لحرم جامعتك الفردیة. وسأقدم المساواة لكل طالب في
Round Rock ISD. لذا أشكرك مرة أخرى ، وآمل أن تصوت لي یوم 3 نوفمبر. 

  
 شكرا لك سیدة بون. سید وولریدج ، هل تود اإلغالق؟

  
 إلتاحة الفرصة لي لمشاركة رؤیتي معك وشكًرا للجمیع هناك یشاهدون لكونهم جزًءا من هذه Round Rock ISD PTA إطالقا. شكرًا جزیًال لـ

 العملیة. كما ذكرت في البدایة ، هناك خیار واضح هنا ، الوضع الراهن أو التغییر. نحن أقویاء فقط مثل أضعف أماكننا. نتحسن من خالل معالجة
 تلك األماكن الضعیفة بشكل مباشر ، ولیس بتجاهلها أو محاولة تقلیلها. یجب أن ننظر وندعم جمیع الطالب. حتى لو لم یكونوا تابعین لنا أو ال

 یشبهوننا. یجب علینا إشراك جمیع العائالت والمجتمعات حتى لو لم یذهبوا إلى نفس المدرسة أو یعیشون مثلنا. یجب أن نطالب بما هو أفضل من
 القیادة ومن أنفسنا. حتى عندما یكون كل شيء على ما یرام بالنسبة لنا ألننا نرید نفس الشيء من اآلخرین إذا كنا نعاني. ولكي یحدث هذا ، یجب أن

 نتخذ خیارات جریئة وأن نتجاوز منطقة الراحة الخاصة بنا ألن هذا هو المكان الذي ینتظرنا فیه الممتاز. لن نصل إلى هناك من خالل القیام بذلك
 .دائًما ، ولكن من خالل المطالبة بالتغییر. اسمي كورنیل وولریدج وسأغیر ذلك. أشكركم على وقتكم ، وسوف یشرفني دعمكم

  
 شكرا لك سید وولریدج. السیدة ماسي ، هل ترغب في اإلغالق؟

  
 وأنا أتخیل أن جمیع Round Rock ISD شكرا جزیال. أنا أترشح للخدمة في مجلس إدارة المدرسة ألنني أهتم بشدة باألطفال والمعلمین و

 األطفال في منطقة یزدهرون فیها ، ویتمتع مدرسونا بالدعم القیادي والموارد التي یحتاجون إلیها لتزوید طالبنا بها تعلیم على مستوى عالمي ولدینا
 بیئات تعلیمیة آمنة عالیة الجودة لكل طفل في المنطقة. یستحق أطفالنا ومعلمونا وصًیا مؤهًال التخاذ قرارات صعبة ولدیه خلفیة تسمح لها بفهم

 احتیاجات األطفال والمعلمین. بصفتي مدرًسا للصف األول في مدرسة فورست نورث االبتدائیة ، اكتسبت خبرة على أرض الواقع لمعرفة ما هو
 الطالب والمعلمین بحاجة إلى االزدهار في الفصل الدراسي. بعد أن أصبحت مدرًسا ، التحقت بكلیة الحقوق حیث تعلمت تحلیل القضایا المعقدة

 تفید جمیع المعنیین. تستمر هذه المهارات في مساعدتي في دوري Common Sense والعمل مع أفراد من وجهات نظر مختلفة إلیجاد حلول
 الحالي حیث أشرف على سیاسات العملیات ومیزانیة 1.4 ملیار دوالر لوكالة حكومیة كبیرة. وهذا المزیج من المهارات والخبرات یجعلني مؤهًال

 من طالب سابق كان في صفي Facebook بشكل فرید لخدمة هذا المجتمع بصفتي وصًیا. سأختم بهذا. سأختم بهذا. تلقیت مؤخًرا تعلیًقا على
 األول. لقد أبلغتني أنها نجحت للتو في االقتراع الغیابي لي طوال الطریق من أریزونا. لقد لمست قلبي وذكرني لماذا أجري. ألنني أحب األطفال

 ألنني أعرف تأثیر التعلیم ذي المستوى العالمي الذي یقدمه المعلم المهتم على طفل وأرید أن یتمتع كل طفل Round Rock ISD والمعلمین في
 .Round Rock ISD School Board Place 2 بهذه التجربة. أطلب منكم أن تدعموني السي ماسي في Round Rock ISD في

  
 على رغبتك في خدمة المجتمع PTA شكرًا لمرشحینا الراغبین السیدة ماسي والسید وولریدج والسیدة بون لمشاركتهم 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 ووسائل التواصل االجتماعي الخاصة بنا جنًبا إلى جنب مع منتدیات األماكن األخرى عند حدوثها. سیتم 
 أیًضا نشر المعلومات الحیویة للمرشح وبعد المنتدیات ، ستتاح للمرشح الفرصة لإلجابة على األسئلة المطروحة على منتدیات األماكن األخرى في

 للمكان 2 الذي یبدأ في 7 مساًء وتنزعج للمكان 7 غًدا في 6 مساًء والمكان 6 في 7 مساًء. هذا هو Facebook شكل مكتوب. یرجى مشاهدة
 .المكان 7 غًدا في الساعة 6 مساًء والمكان 6 الساعة 7 مساًء. شكرا وتصبح على خیر

  
  
 


