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પીટ�એની રાઉ�ડ રોક આઈએસડ� કાઉ��સલ �ારા સચંા�લત 6 આરઆરઆઈએસડ� 
��લૂ બોડ�ના ��ટ� ઉમેદવાર મચં 
  
**** �ૃપા કર�ને ન�ધો ક� �ા�ં���શન / અ�વુાદો �વત.-જનર�ટ�ડ છે. ચોકસાઈની બાયંધર� નથી. **** 
  
  
�ભુ સાજં. અન ેપીટ�એ ��લૂ બોડ�ના ��ટ� ઉમદેવાર મચંની રાઉ�ડ રોક આઈએસડ� કાઉ��સલમા ંઆપ�ુ ં�વાગત છે. �ુ ં
પીટ�એની રાઉ�ડ રોક આઈએસડ� કાઉ��સલનો ��ખુ �.ં �નહેલ �ફરક� એક �બન-�યવસાિયક �બન-સા�ંદાિયક 
�બનપાટ�નવાદ� એસોિસએશન ક� � કોઈપણ ઉમદેવાર અથવા રાજક�ય પ�ન ેસમથ�ન આપ�ુ ંનથી. . પીટ�એની રાઉ�ડ 
રોક આઈએસડ� કાઉ��સલ �ય��તગત પીટ�એ નતેા નતેાઓ �ારા કિથત સમથ�નથી વાક�ફ છે. કાઉ��સલ પીટ�એ ��ૂચત 
અથવા વા�તિવક �વા સમથ�નને સમથ�ન આપ�ુ ંનથી અથવા ટ�કો આપ�ુ ંનથી. અન ે� લોકોએ � ૂટંણી માટ�ના પીટ�એ 
�ોટોકોલ�ુ ંપાલન ન ક�ુ� છે તેમન ેતા�કા�લક �થ�ગત થઈન ેઅટક� જવા �ચૂના આપવામા ંઆવી છે. �ુ ં�નુરાવત�ન 
કર�શ, પીટ�એ ઉમદેવારોને સમથ�ન આપ�ુ ંનથી. �ુ ંઅમારા િવશષે મહ�માનો�ુ ં�વાગત કરવા મા�ંુ ં�.ં ટ��સાસ પીટ�એ 
��ખુ ��ુ ક�નોન અને ટ��સાસ પીટ�એ ��ે પીટ�એ �ે�ની �િતિનિધ ચોની હા�બાશી. આ� અહ� આવવા બદલ 
આભાર. અમાર� �હમાયત સિમિત બધા અ�યયન સ�દુાયોન ેર�ૂ કર� છે. અન ેઆ મચંો માટ�ના ��ો આપણા સ�દુાય 
�ારા લવેામા ંઆ�યા હતા. �મ તમે �ણો છો ક� પીટ�એ એ દ�શની સૌથી �ૂની અન ેસૌથી મોટ� બાળ �હમાયત સ�ંથા છે. 
�ુ�ંુબ અન ેસ�દુાયોને અમારા બાળકોની �હમાયત કરવા માટ� શામલે કર�ન ેઅન ેસશ��તકરણ �ારા દર�ક બાળકની 
સભંાવનાને વા�તિવક બનાવવાની િમશન સાથ.ે �ૃપા કર�ન ેમન ેઅમારા સહભાગીઓન ેયાદ કરાવવાની મ�ૂંર� આપો ક� 
બાળકો સ�હતના પ�રવારો આ ફોરમને �વતં તમેજ ર�કોડ� કરવામા ંજોશ.ે અમ ેઅપ�ેા રાખીએ છ�એ ક� દર�ક �ય��તએ 
�યવસાિયક ર�તે પોતા�ુ ંસચંાલન કર�ુ ંજોઈએ, અમારા �વયસંવેકો અન ેએકબી� ��ય ેઆદર રાખવો જોઈએ. જો 
આપણે િવ�પેજનક વત�ન જો�ુ ંતો ચતેવણી આપવામા ંઆવશ ેઅન ેજો ત ેચા� ુરહ�શ ેતો વત�ન પર �યાન આપવામા ં
આવશ.ે અમે આશા રાખીએ છ�એ ક� દર�ક નાગ�રક અન ેસૌહાદ��ણૂ� રહ�શ ે�થી આપણે આ� મા�હતી�દ સ� મળેવી 
શક�એ. તેની સાથ ે�ુ ંતમને અમાર� કાઉ��સલ પીટ�એ એડવોક�સી �રુશી �હથર લોર��સ સમ� ર�ૂ ક�ંુ �.ં 
  
નમ�તે. અને આ� અમાર� સાથ ેજોડાવા માટ� ઉમદેવારો, દશ�કો અન ેઅમાર� રાઉ�ડ રોક આઈએસડ� કાઉ��સલના 
�વયસેંવકોનો આભાર. �ુ ંઆજના ફોરમ માટ� ટાઇમક�ર પણ રહ�શ. મા�રયા મ�ેદના િમ�નર, આ મચંો માટ�ના અમારા 
મ�ય�થીથી તમન ેપ�રચય આ�ુ ંમા�ંુ સ�માન છે? �ીમતી િમ�નર મ�ય ટ��સાસમા ંન�ધપા� અને �ુશળ મતદાતા 
જોડાણ અને સ�દુાય પહ�ચના નેતા છે. તે તમામ સ�દુાયો અન ેશાળા �જ�લાઓમા ં�બન-પ�પાતી �યાપક સ�દુાય 
મતદાતા પહ�ચ અન ેભાગીદાર�ના કાય��મો�ુ ંન�ે�ૃવ કર� છે અન ેિવકાસ કર� છે. અ�ણી મતદાતા જોડાણ સ�ંથામા ંત ે
ઇ��વટ� અન ેસમાિવ�ટ�ના �ી� વષ�ના �થાપક નતેા છે. લે�ટન�ેસના સા�ં�ૃિતક સલાહકાર તર�ક� �ીમતી િમ�નેર� 2017 
મા ંVOCES તેજસની સહ-�થાપના કર� હતી, �ણે ટ��સાસ �હલ દ�શના સમ� સ�દુાયોમા ંલ�ેટન�સ મતદાતા 
પહ�ચાડવાના િવષય પર િનયિમત ર�ૂઆત કર� હતી. ત ેઅસ�ંય કાય��મોમા ંમતદાતાની સગાઈ અને ઇિતહાસના 
િવષય પર �વ�તા અને પેન�લ�ટ છે. તે �િુનવીઝન પર િનયિમત મહ�માન �થળો સ�હત Aust��ટન ��ેમા ંમી�ડયા 
કાય��મોમા ં�બનપાિમ�ક મતદાતા પહ�ચના નેતા તર�ક� પણ દશા�વવામા ંઆવી છે. અમ ે�ીમતી િમ�નરને ઉમેદવાર 
મચંો માટ� તેમનો સમય અને �ુશળતા આપવા માટ� આભાર માનીએ છ�એ. અન ેત ેસાથ ેઉમદેવારો તમારા સારા હાથમા ં
છે, �ીમતી િમ�નર. 
  
પીટ�એની રાઉ�ડ રોક કાઉ��સલનો આભાર, આજની રાતના ંમચંના મ�યમ આમ�ંણ માટ�. �ુ ંઅમારા ��ેકોને યાદ 
કરાવવા માટ� આ �ણ લવેા મા�ં ુ� ંક� �યાર� આપણે ��લૂ �ડ����ટ બોડ� Trફ ��ટ�ઓની discuss�ફસની ચચા� કર�એ 
�યાર� અમ ેબલેટે વો�ટ�ગ �ગે ચચા� કર� ર�ા છ�એ. ડાઉન બલેેટ વો�ટ�ગ એ અિધકાર�ઓન ેમત આપવાની ���યા છે � 
ઘણી વાર અમાર� મોટ� � ૂટંણીઓ સાથ ેજોડાયલેી હોય છે �મ ક� ��ખુ અથવા ક��ેસ અન ેક��ેસના કાયા�લયને મત 
આપવી. �ુ ંછ�ા �થાને, રસલે િવ��ટન કો�લ�સ, �ટફની િનકોલ હ��રસન, ડ�િવડ � ��મટ અન ે���ટ�ના ગડંારા માટ�ના 
તમામ ઉમેદવારોન ેર�ૂ કરવા મા�ં ુ� ં. ઉમેદવારોન ેદર�કન ેબ ેિમિનટના ઉમદેવાર�ુ ંિનવદેન આપવામા ંઆવશ ેઅને 
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90 સકે�ડ સમા�ત િનવદેનમા.ં દર�ક સવાલના જવાબ માટ� તમન ેએક િમિનટનો સમય આપવામા ંઆવશ.ે �યાર� તમારો 
સમય સમા�ત થાય છે �યાર� અમા�ંુ ટાઇમ ક�પર 30 સકે�ડ માક�  પર યલો   કાડ� અન ેલાલ કાડ� રાખશ.ે ઉમેદવારોન ે
તેમના િવરોધીઓ પરના કોઈપણ �ય��તગત �મુલાથી �ૂર રહ�વા�ુ ંકહ�વામા ંઆવ ેછે. ઇવ�ેટમા ંક� �યાર� કોઈ ઉમેદવાર 
તેમની વબે access�સેસ �મુાવ ેછે �યાર� અમ ેતમન ેકહ��ુ ંક� તમ ેઝડપથી આ ફોરમમા ંફર�થી દાખલ કરો. વ�ેબનારને 
ફર�થી દાખલ કયા� પછ�, તમે � ��ો �કૂ� ગયા તનેા જવાબની મ�ૂંર� આપવામા ંઆવશ,ે સમયની પરવાનગી. અમે 
��ો બેલેટ orderડ�ર અને વકૈ��પકમા ં�છૂ�ુ ં� દર�ક વખત ેશ� થાય છે. ચાલો રસલે િવ��ટન કો�લ�સ, �ી કો�લ�સના 
બે િમિનટના િનવદેનની સાથ ે�ારંભ કર�એ? 
�ી કો�લ�સ, જો તમ ેતમાર� �તને અવાજ બધં કર� શકો છો. 
  
�ુ ંઓછામા ંઓ� ંભયકંર અ�ભુવી રાજકારણી તર�ક� ઓછામા ંઓ� ંપોતાન ે�હ�ર કર� ર�ો �,ં પણ આભાર. �પુ સાથ ે
વાત કરવાની અને આ ર�સમા ંસામેલ ક�ટલાક ��ુાઓન ે�યાન આપવાની આ તક માટ� પીટ�એનો �બૂ �બૂ આભાર. 
�યાર� તમે બલેટે ડાઉનનો સદંભ� લો છો �યાર� તમ ેખર�ખર સાચા છો કારણ ક� �ુ ંમા�ુ ં� ંક� આ ચો�સ �િત, છે�લા 
બેલટેના છે�લા ��ૃઠની છે�લી વ�� ુહોઈ શક� છે. તથેી લોકોએ �યાન ક����ત રાખ�ુ ંઅન ેસમય િવશ ે��તૃ રહ��ુ ંઅન ે
તેના પર વળગી રહ��ુ ંમહ�વ�ણૂ� છે. �યા ંઅટક�, બેબી �ુ ંમતદારોન ેકહ� ર�ો �.ં �યા ં�ત �ધુી અટક� �ઓ. આપણી 
પાસે સમય અને દબાણની �મ ફાળવણી કરવામા ંઆવ ેછે ત ેર�ત ેખચ� કરવાની ���ટએ �જ�લા કર� છે ત ેબાબતોમા ં
ચચા� કરવા અમાર� પાસે ક�ટલીક મહ�વ�ણૂ� બાબતો છે અન ેઆ �બૂ મહ�વ�ુ ંછે. �ુ ંઆ બાબતમા ંમાર� �તન ે
ગિતશીલ સાચા �servિ◌��ુત, પરંપરાવાદ� અવાજ તર�ક� ર�ૂ કર� ર�ો �.ં મારો િવ�ાસ�વૂ�ક અ�યતં �servિ◌��ુત 
હોવાનો, માર���સ�ટ અને પરમા� ુિવરોધી �ુ�ંુબ બાબત ે�લકે લાઇફ મટેર ઓગ�નાઇઝશેન �વા તમામ ઉ�વાદ� �ૂથોન ે
નકાર� કા .વાનો અન ેઅમારા િવ�ાથ�ઓને ફર�થી ભાર �કૂવાનો છે ક� આપણે એક ��ુત દ�શ છ�એ. ક� તઓે ફ�ત તમેની 
ક�પનાની હદ �ારા જ મયા��દત છે, તેમના િશ�ણની મા�ા અન ેહક�કતમા ંત ેજ�થો ક� � ત ેલ�યો તરફ કામ કરવા 
તૈયાર છે. અન ેતેની સાથ ે�ુ ંમારો સમય પાછો આપીશ. 
  
હવ ેઅમે �ટફની િનકોલ હ��રસન પાસેથી સાભંળ��ુ.ં �ીમતી હ��રસન તમાર� પાસ ેબે િમિનટ છે. 
  
વ�ડર�લ. આભાર. બધા ન ે�ભુ સાજં. મા�ંુ નામ �ટફની િનકોલ હ��રસન છે. �ુ ંલગભગ એક દાયકાથી રાઉ�ડ રોકમા ંએક 
િશ�ક �.ં �ુ ંકાર�કદ� અન ેતકનીક� િશ�ણ, માક��ટ�ગન ેિવિશ�ટ બનવા શીખ�ુ ં�.ં તથેી �ુ ં�વુાનોમા ંઉ�સાહ�ણૂ� �.ં �ુ ં
િશ�ણ ��ય ેઉ�સાહ� � ંઅને �ુ ં��લૂ બોડ� માટ� દો�ુ ં� ંકારણ ક� મન ે�હ�ર િશ�ણની કાળ� છે અને �ુ ંઅમારા �થાિનક 
સ�દુાયની સભંાળ રા�ુ ં�.ં �ુ ંખર�ખર રાઉ�ડ રોક આઈએસડ� ��લૂ�ુ ંઉ�પાદન � ંઅન ેરાઉ�ડ રોક હાઇ ��લૂ ખાતે બ ે
વષ�નો ગવ� િશ�ક �.ં �ુ ં��લાની શાળાઓ અન ે�જ�લાભરના િવ�ાથ�ઓ માટ� ઇ��વટ�ની બાયંધર� આપવા માટ� સમથ� 
થવા મા�ંુ ં�.ં રાઉ�ડ રોક આઈએસડ� એ એક મહાન ��લૂ �ડ����ટ છે અન ે�ુ ંમા�ુ ં� ંક� દર�ક એક િવ�ાથ� મજ�તૂ 
િશ�ણનો પા� છે � તેમન ે�વનમા ંસફળ થવા માટ� તયૈાર કર� છે. મન ે�ચ�તા થઈ છે ક� અમ ેબધા િવ�ાથ�ઓની સાર� 
સેવા કર� ર�ા ંનથી, અને સારા સમાચાર એ છે ક� મન ેલાગે છે ક� આ કરવાની �મતા અમાર� પાસે છે. તેથી �ુ ં�ણ મોટા 
��ુાઓ અને �લટેફોમ� પર દો�ુ ં�.ં �ુ ંશ�ૈ�ણક ઇ��વટ� પર દો�ુ ં�.ં અન ેતથેી ઘણી વખત આપણે આ ઉ�ચ�તર�ય 
���િુતઓ �ુએ છે અને �ુ ંક�ટલાક ભદેભાવવાળો ડ�ટા જોવા�ુ ંશ� કરવા મા�ં ુ� ં�થી કર�ન ેઆપણે �ણી શક�એ ક� 
આપણે કાળા અન ે�રૂા િવ�ાથ�ઓ, ��ે� ઇજનરે�ઓ, િવશષે િશ�ણ િવ�ાથ�ઓ સ�હતના િવ�ાથ�ઓની પછાત વ�તી 
ક�વી ર�ત ેઆપી ર�ા છ�એ. , �ડ�લ�ેસીયા સવેાઓ અન ેવ� ુમળેવતા િવ�ાથ�ઓ. મા�ંુ માન�ુ ંછે ક� રાઉ�ડ રોક 
આઈએસડ�મા ંઆન ે�યાન આપવા માટ� અમાર� પાસ ેનાણાક�ય અન ેકમ�ચાર� સસંાધનો છે. એક ન�ધ તર�ક�, આ 
�બનપ�ી ર�સ છે, અન ે�ુ ંકહ�વા મા�ં ુ� ંક� બાળકો લાલ ક� વાદળ� નથી અન ેતથેી આપણે દર�ક બાળકોની સાર� સવેા 
કરવાની જ�ર છે. �ુ ંસ�દુાયની સગાઈના �લટેફોમ� પર પણ દોડ� ર�ો �.ં મ� છે�લા ંસાડા �ણ વષ�થી લગભગ દર�ક 
બોડ� મી�ટ�ગમા ંભાગ લીધો છે. અને �યા ંમ� � ન���ુ ંછે ત ેત ેછે ક� ત ેએક જ �કારના ��ુા છે � દર�ક સમયે �હ�ર 
�ટ�પણીમા ંઆવ ેછે, અને �ુ ંમા�ુ ં� ંક� અમે તે અમારા સ�દુાયન ેજવાબદાર અન ેપારદશ�ક અને જવાબદાર બનવા માટ� 
sureણી રાખીએ છ�એ અને ખાતર� કરો ક� દર�ક િવ�ાથ� �ની તમેન ેજ�ર છે અન ેદર�ક પ�રવાર રાઉ�ડ રોક 
આઈએસડ�મા ંસાર� ર�તે સપોટ�ડ છે. આ� રા�ે અહ� આવીન ેમન ે�શુી છે. માર� પાસ ેબેલર �િુનવિસ�ટ�માથંી એમબીએ 
છે અને બલેર �િુનવિસ�ટ�માથંી �ડર�ે��એુટ �ડ�ી છે, અન ે�ુ ં�લસે છ માટ� ભાગ લઈ �શુ �.ં �બૂ આભાર. 
  
આભાર �ીમતી હ��રસન. આગળ વાત કરવા માટ� ઉમદેવાર ડ�િવડ � ��મથ છે. �ી ��મટ, �ુ ંતમે તમા�ંુ �ારં�ભક 
િનવદેન આપવા માગંો છો? 



  
હા આપનો આભાર. �ભુ સાજં. મા�ંુ નામ ડ�િવડ � ��મટ છે અન ે��ટ� �ટ�ફન મ Mathથની અિન�છનીય �દુત �રૂ� 
કરવા માટ� �ુ ંખાસ � ૂટંણીમા ં�લસે 6 મા ંભાગ લઈ ર�ો �.ં �ુ ં��ટ� મ Mathથની તમેની સ�દુાયની સવેા માટ� આભાર 
મા�ુ ં� ંઅને તેમની નવી ��થિતમા ંતમેની �ભેુ�છા પાઠ�ુ ં�.ં �ુ ં�જ�લાના તમામ િવ�ાથ�ઓની સવેા માટ� દોડ� ર�ો � ં
અને �ુ ંબધા શ�દ પર ભાર �કૂવા મા�ં ુ�.ં માર� પાસ ેએક ��ૃઠ�િૂમ છે � મન ેઆ પદ માટ� તૈયાર કર� છે. �ુ ં20 વષ�થી 
�નુાઇટ�ડ �ટ��સના સૈ�યનો સ�ય હતો. વા� ુસેનાની �ામા�ણકતામા ં�થમ, �વય ંપહ�લાનંી સવેા, અને ઉ�મ અને 
આપણે � કર�એ છ�એ, તે મોટોલ હ� ુ.ં �ુ ંઆ �ક�મતોન ેબોડ�મા ંલાવીશ. �ુ ંનોન કિમશનડ અિધકાર� હતો અને ન�ે�ૃવ 
સાથ ેઆવતી જવાબદાર�ઓન ે�ુ ંસમ� શ�ંુ �.ં �ુ ં30 વષ�થી વ� ુસમય માટ� વગ�ખડંમા ંિશ�ક હતો. મ� હમંશેા ંન�ધપા� 
વિૈવ�યસભર િશ�ણ આ��ુ ંઅન ેન�ધપા� વિૈવ�યસભર વાતાવરણમા ંમન ેમાફ કર�. મ� બ�િુવધ શાળાના �જ�લાઓમા ં
ભણા��ુ ંછે અને �ુ ંહમંશેા મારા િવ�ાથ�ઓને �થમ રા�ુ ં�.ં �ુ ંતમેનો એડવોક�ટ હતો. િશ�ક તર�ક�ની માર� 
િસ��ઓમાનંી એક એ છે ક� ઇલ�ે�ોિન�સ િવભાગમાથંી �થાિનક હાઈ��લૂમા ંકોઈ કાય��મ લાવવો, હાઇ ��લૂના 
િવ�ાથ�ઓને ક collegeલજે ક�ાના વગ� શીખવવાથી અન�ય પડકારો આ�યા. અમ ેિવ�ાથ�ઓને ક theલજેમા ંલા�યા 
નહ�. અમે િવ�ાથ�ઓને ક collegeલજે લા�યા. મનેજેર તર�ક� મ� શાળાના �જ�લામા ંપણ સમય પસાર કય�. �ુ ંતે ટ�મનો 
ભાગ હતો � �જ�લા ક�ાએની શાળાઓના દ� િનક કામગીર� માટ� જવાબદાર હતી. �ુ ં��લાની શાળાઓમા ંબ ેછોકર�ઓ 
સાથનેા પ�પા �.ં �ુ ંક��ટસ રાચંમા ંવોચડોગ તર�ક� �વયસંવેક �.ં �ુ ંવો�શ િપતા તર�ક� �વયસેંવક �.ં મ� 2017 ની 
એિ�લમા ંમાર� �થમ બોડ� મી�ટ�ગમા ંભાગ લીધો હતો અન ે�યારથી �ુ ંઘણાન ે��ૂો નથી. મને 2018 નાગ�રક બો�ડ 
સિમિતના ને��ૃવમા ંસેવા આપવા માટ� પસદં કરવામા ંઆ�યો હતો. માર� �િૂમકા એ �ાથિમક ��ૃ� પર પટેા સિમિતની 
અ�ય�તા હતી. મ� ���ટ��જક �લાન �ર��શમા ંપણ ભાગ લીધો. �ુ ં��ટ� માટ� જ�ર� સમય �િતબ�તા સમ� શ�ંુ �.ં 
આભાર. 
  
આભાર, �ી ��મટ. અને છેવટ� અમાર� પાસ ે���ટ�ના ગડંારા છે. �ીમતી ગધંારા �લોર તમા�ંુ છે. તમાર� પાસે બ ેિમિનટ 
છે. 
  
તમે �ણો છો, �ુ ંઅહ� મને આમ�ંણ આપવા બદલ કાઉ��સલ ઓફ પીટ�એનો આભાર મા�ુ ં�.ં અને �ુ ંએ હક�કતની 
�શસંા ક�ંુ � ંક� તમ ેબધા ઉમેદવારોન ેવ� ુસારા રાઉ�ડ રોક આઈએસડ� માટ� અમારા િવચારો અને અમારા િવચારો 
�ય�ત કરવા માટ� �લટેફોમ� આપવા માગંો છો. મારા પર થોડ� ��ૃઠ�િૂમ. �ુ ં�� ુજસ�ના �ત�રક શહ�રમા ંએકલી મ�મી 
�ારા ઉછય� હતો. �ુ ંત ેજ હતો �ને તમ ેઉ�ચ જોખમ ધરાવતા િવ�ાથ� તર�ક� ક callલ કરો છો, અને હા, મ� હાઇ ��લૂ 
છોડ� દ�ધી છે. �ુ ંઆ� � ં�યા ંમાર� સફળ કાર�કદ�, ક collegeલજેની �ડ�ી, અ�ત પિત અન ેછ �ુદંર બાળકોને કારણે 
માર� સખત મહ�નત અને મને મળેલ તકોનો લાભ લઈન ે�ુ ં�.ં અમારા �જ�લાન ેહવ ે�ની જ�ર છે ત ેએવા લોકો છે � 
પ�રણામલ�ી, ડ�ટા આધા�રત અન ેએક �ય��ત ક� � બધી બા�ુઓ જોઈ શક� અન ેરાઉ�ડ રોક આઈએસડ�મા ંઅને 
બહારના િવષયના િન�ણાતો સાથ ેમળ�ન ેકામ કર� શક� અન ે�ુ ંત ે�ય��ત �.ં માર� સા�ંતા તમામ િવ�ાથ�ઓની 
�ય��તગત જ��રયાતો પર છે અને �ુ ંસમાન ��ુાઓ પર �યાન ક����ત કરવા મા�ંુ ં� ં� રાઉ�ડ રોક આઈએસડ� 
સબંોધન કર� ર�ુ ંનથી. ઠ�ક છે, ક�મ ક� શા માટ� આપણે હ� પણ તમામ વ�તી િવષયક શા�ના િવ�ાથ�ઓ વાચંી 
અથવા લખી શકતા નથી અથવા �ેડ �તર પર ગ�ણત કર� શકતા નથી? અન ેઅમ ેઅમારા બધા િવ�ાથ�ઓન,ે અમારા 
ટોચના કલાકારોન ેક�વી ર�તે ઉ�જેન આપીએ છ�એ અન ેત ેશા માટ� છે ક� માતાિપતાએ તમેના બાળકો માટ� જ�ર� 
સેવાઓ મળેવવા માટ� �બૂ જ ભયાવહ ર�તે લડ�ુ ંપડ� છે અન ેસૌથી અગ�ય�ુ,ં આપણા �જ�લામા ંસમિપ�ત સીટ�ઈ હાઇ 
��લૂ ક�મ નથી? ? �ુ ંઆ ��ુાઓ પર �યાન ક����ત કરવા મા�ં ુ� ંકારણ ક� અમા�ંુ ��ુય �યયે એ આપણા િવ�ાથ�ઓની 
સફળતા હોવી જોઈએ, �નાતક થયા પછ� િવ�ાથ�ઓન ેકમ�ચાર�ઓમા ં�વશે આપવા અન ેઆપણા સ�દુાયને પાછા 
આપવા, ક collegeલજે અથવા ��ડ ��લૂ પર ચા� ુરાખ�ુ ંઅથવા �વશે કરવો લ�કર�. મતદાતાઓ એ �િુનિ�ત 
કરવામા ંરસ લ ેછે ક� બધા બાળકો સફળ છે કારણ ક� �યાર� રાઉ�ડ રોક આઈએસડ�ના બધા િવ�ાથ�ઓ સફળ થાય છે 
�યાર� સ�દુાય સ�ંણૂ� ર�ત ેસફળ થાય છે. હવ ેપહ�લા ંકરતા ંવધાર� અમન ેબોડ�ના સ�યોની જ�ર છે � લોકોએ જવાબદાર 
રહ� તે માટ� મ�ે��સની જ�યાએ યો�ય �િુનિ�ત કરવા માટ� સાથ ેમળ�ન ેકામ કરશ ેઅન ેઅમને ખાતર� કરવાની જ�ર છે 
ક� આપણે અમારા માતાિપતા અને સ�દુાયના સ�યો સાથ ેપારદિશ� છ�એ. �ુ ંત ે�ય��ત �.ં આભાર. 
  
આભાર. અને તમારો આભાર. ચાલો સ�દુાયના ��ો સાથ ેઆગળ વધીએ. �થમ ��, આપણા બધા ઉમેદવારોનો છે. 
આ ગાળા દરિમયાન �ધુારણા માટ� �જ�લા કયા �ણ �ે�ોમા ં��ેઠ છે અન ેએક ટોચની �ણ �ાથિમકતાઓ છે? �ીમતી 
હ��રસન અમે તમાર� સાથ ેશ�આત કર��ુ.ં 



  
વ�ડર�લ. આભાર. તમે કહ� શકો ક� �ુ ંતકનીક� િશ�ણ િશ�કની કાર�કદ� તર�ક� પ�પાત �,ં પરં� ુમા�ંુ માન�ુ ંછે ક� 
િવ�ાથ�ઓએ રાઉ�ડ રોક આઈએસડ�મા ં� બ�ુ ંઆપ�ુ ંછે ત ેસાથ ેખર�ખર સા�ંુ ક�ુ� છે. અન ેઅમાર� પાસે િવિવધ તકોનો 
સ�ંહ છે � �જ�લાભરમા ંિવ��તૃ છે. �ુ ં� �ધુાર��ુ ંજોવા મા�ંુ ં� ંત ેમ�યમ શાળામા ંકાર�કદ� અને તકનીક� િશ�ણની 
વ� ુis�સેસ છે અને �ુ ંમ�યમ શાળામા ંઅ�તન ગ�ણતમા ંન�ધણી વધવાની સાથ ેસાથ ેજોવા મા�ં ુ� ંકારણ ક� તે ઉ�ચ 
શાળાના િવ�ાથ�ઓ માટ� ખર�ખર ભણવાનો માગ� ન�� કર� છે. તથેી �ુ ંતઓે ત ે�ટ�મ અથવા આરો�ય િવ�્ .◌ાન માગ�મા ં
�વશે મળેવવામા ંસ�મ છે. મને એમ પણ લાગે છે ક� અમાર� પાસ ે�બૂ જ મજ�તૂ ફાઇન આ�્�સ િસ�ટ�સ છે અને 
અમાર� પાસ ેઅક�પનીય િશ�ણશા�ીઓ છે � ઉ�સાહ� અન ેસભંાળ રાખે છે. �ુ ંઅમારા િશ��તોન ેટ�કો આપવા�ુ ંચા� ુ
રાખવા અને રાઉ�ડ રોક આઈએસડ�મા ંસહાયક લાગે ત ેમાટ� ક� અમ ેિશ�કો આવ ેઅન ેકાય� કર� શક�એ ત ેમાટ� અમે 
એક લ�ય�થાન �જ�લો છે તેની ખાતર� કરવા ઇ�� ં�.ં ત ેજ ર�ત ેઅમ ેઅમારા િવ�ાથ�ઓને ��ેઠ ટ�કો આપી�ુ.ં 
COVID-19 એ અ�યાર� એક �ેિસ�ગ ઇ�� ૂછે અન ેત ેકંઈક છે �ની આગળની અન ેઆ આગામી બ ેવષ�ની �દુત હોવી 
જ�ર� છે. આભાર. 
  
�ી ��મટ? 
  
અમે શાળાના �તર� ��ેઠતા મેળવીએ છ�એ ક� રાઉ�ડ રોક આઈએસડ� સાથનેો મારો પહ�લો અ�ભુવ ક��ટસ રાચં 
એ�લમે�ટર� એ �જ�લાની ��ેઠ �ાથિમક શાળાઓમાનંી એક હતો. એક વ watchચડogગ તર�ક�, મને ત ે��લૂ પર 
ચાલતી ��િૃ�ઓ, િવશષે �ો�ામ, સગંીત, ગાયક સગંીતનો �થમ હાથ જોવા મ�યો. ત ેમા� તે એક �ુદંર અ�ભુવ 
હતો. અમાર� સલામત િશ�ણ�ુ ંવાતાવરણ �દાન કરવાની જ�ર છે અન ેમન ેલાગે છે ક� અમ ેતે�ુ ંસા�ુ કામ કર� ર�ા 
છ�એ. કોિવડ તમ ે�ણો છો ક� આપણે બધાને �પૂ ફ�ક� દ�ધી છે. માર� પાસ ેહાલમા ંમાર� બે છોકર�ઓ ��લૂમા ંભણતી 
હોય છે. મને લાગે છે ક� આપણે �યા ંજ રોકાઈ જઈ�ુ.ં આભાર. 
  
આભાર. તમે ક�વી ર�ત ે�િતસાદ આ�યો, �ીમતી ગધંારા? 
  
હા આપનો આભાર. મને લાગે છે ક� આપણે �ુ ંસરસ કર� ર�ા છ�એ અન ેઅમ ેઅમારા ફાઇન આ�્�સ અને અમાર� 
�પો�્�સમા ંઅ�ત કર� ર�ા છ�એ અને અમે અમારા શ�ૈ�ણક કાય��મોમા ં�બૂ સરસ કર� ર�ા છ�એ � અમે અમારા 
િવ�ાથ�ઓને આપેલ ડ�અુલ ���ડટ, અમ વગ� �વા ક� અમ ેઅમારા િવ�ાથ�ઓન ે�દાન કર�એ છ�એ. મને લાગે છે ક� 
અમને તનેા પર થોડ� વ� ુ�ગિતની જ�ર છે ત ેચો�સપણે �યવસાિયક અન ેસીટ�ઇ સીટ�ઇ �ો�ામ છે. આપણે તેને 
િવ��તૃ કરવાની જ�ર છે, કારણ ક� એકવાર આપણે ત ે�ો�ામન ેિવ��તૃ કર��ુ,ં અમ, આપણી પાસે �કડા દશા�વ ેછે ક� 
આપણી પાસ ેવ� ુબાળકો છે � ઉ�ચ �માણમા ં�નાતક છે. �યાર� તઓે સીટ�ઇ અથવા �યવસાિયક �ો�ામમા ંહોય �યાર� 
તેમના સમક�ો કરતા �ે��એુટ થવાની સભંાવના આઠથી દસ ગણી વધાર� હોય છે. આભાર. 
  
આભાર. �ી કો�લ�સ, તમે જવાબ આપવા માગંો છો? 
  
મને લાગે છે ક� અમારા �જ�લાની �થમ નબંરની તાકાત એ �યાવસાિયક િશ��તો છે � અમ ે�જ�લામા ંકાય�રત છે. 
અમા�ંુ અ�યયન �ટાફ કોઈ બી� નબંર પર નથી. તઓે �બૂ જ સમિપ�ત, �મેાળ અન ેઅ�યતં લાયક છે. મને લાગે છે ક� 
આપણે નવી ઇમારતો કર� ર�ા છ�એ ત ે���ટએ અમાર� �િુવધાઓ લગભગ કોઈની પાછળ નથી. અમે એવી વ��ઓુ 
�કૂ� ર�ા છ�એ � આપણી શાળાઓની ક�ટલીક જ��રયાતોન ેસીધી ર�ત ે�યાન આપ ેછે. �ી� �ની પાસે માર� �ી� 
નબંર માટ� કંઈક આવ�ુ ંહ� ુ,ં પરં� ુમને લાગે છે ક� ત ેબનં ે�ાથિમક બાબતો લ ેછે �ની ઉપર આપણે કામ કરવાની જ�ર 
છે ત ેબાબતોમા ં��ેઠતા �ા�ત થાય છે, કોિવડ કટોકટ�એ આપણા �વનના દર�ક પાસા પર આ�મણ ક�ુ� છે. અને ખાસ 
કર�ને અમારા િવશષે િશ�ણ િવ�ાથ�ઓ. અમન ેત ેબાળકોન ેશાળામા,ં વગ�ખડંોમા ં�રુ��ત ર�તે પાછા લાવવાનો એક 
ર�તો શોધી કા so◌્યો છે, �થી તે બધાની જ��રયાતો સીધી �યાન આપી શકાય. �ુ ંમા�ુ ં� ંક� બી�ુ ંઆપણે ઇ��વટ� 
offices�ફસ �વી પ�ર��થિતથી પૈસા �ૂર ખસેડવાની જ�ર છે અન ેદાખલા તર�ક� િવશષે િશ�ણ િશ�કો અને અ�ય. �ુ ં
જો� � ંક� માર� પાસ ેલાલ કાડ� છે, તથેી �ુ ંકહ�શ ક� આપણે �યવસાિયક અન ેતકનીક� િશ�ણની ���ટએ કર� રહ�લા 
ક�ટલાક અ�યાસ�મોન ેચા� ુરાખવાની જ�ર છે. તથેી જો અમાર� પાસ ેિવ�ાથ�ઓ માટ� ર�તો હશ ેતો ક collegeલજે 
જતા ંનથી 
  



�ી કો�લ�સ. આભાર. બીજો �� આપણે �ી ��મટથી શ� કર��ુ.ં વ��ુ�અલ લિન�ગ િવશ ેતમારા િવચારો શરે કરો, એકવાર 
COVID કટોકટ� ઉક�લાઇ �ય ક� નહ� તે ચા� ુરાખ�ુ ંજોઈએ. 
  
વ�ુ�અલ લિન�ગના મારા િવચારો મને િમ� લાગણીઓ મળ� છે કારણ ક� �જ�લા શાળાઓમા ંમારા બ ેબાળકો છે. અમ, 
માર� સૌથી નાની ત ેભલ ેગમે �યા ંહોય. મારો મોટો વગ� વગ�ખડંમા ંિશ�ણ આપવા�ુ ંપસદં કરશ.ે મને લાગે છે ક� 
અમારા �જ�લામા ંઅમારા ઘણા િવ�ાથ�ઓ માટ� ત ેએક જબરદ�ત તક છે કારણ ક� ત ેતમેન ેદર�ક સમયે દર�ક વ��મુા ં
�વશે આપે છે. � સમ�યામા ંઆપણે ચલાવી ર�ા છ�એ ત ેતમ ે�ણો છો, તકનીક� સમ�યાઓ ક� � �ધુારવામા ંઆવી 
છે ત ેસબંિંધત છે. અન ે�યા ં�ધુી આપણે પાછા શાળાએ જઇએ �યા ં�ધુી �ુ ંન કર� શ�ંુ, ત ેએક તરફનો એક માફ� છે, 
વગ�ખડંમા ંિશ�ક સાથ ેતેનો સામનો કરવો એ અમારા િવ�ાથ�ઓ માટ� ��ેઠ વાતાવરણ છે. 
  
આભાર. �ી ��મટ. �ીમતી ગાડંારા? 
  
હા આપનો આભાર. �ુ ંમા�ુ ં� ંક� અમા�ંુ વ�ુ�અલ વાતાવરણ ક�ટલાક િવ�ાથ�ઓ માટ� સા�ંુ છે. અને ત ેત ેિવ�ાથ�ઓ છે 
� ઘર� સાર� ર�તે ઉ��ેજત થાય છે. મોટાભાગના િવ�ાથ�ઓ માટ� ત ેસા�ંુ ર�ુ ંનથી. અન ેત ેજ છે ક� આપણે તે 
અસમાનતાને �ૂર કરવાની જ�ર છે � બાળકો બની ર�ા છે અન ેબાળકોન ેતમેની 504 અથવા આઇઇપી અ�સુાર 
તેમની જ�ર� સેવાઓ �ા�ત થતી નથી. તેથી આપણે આ ��ુાઓ પર �યાન આપવાની જ�ર છે ત ેપહ�લા ંઆપણે આ 
વષ� દર�યાન અન ેઆવતા વષ� અન ેઆગળ આગળ વ�ુ�અલ શીખવા�ુ ંચા� ુરાખી�ુ.ં તથેી, �ુ ંમા�ુ ં� ંક� અમા�ંુ 
�લેટફોમ� વ� ુમજ�તૂ હો�ુ ંજ�ર� છે. તથેી તે તમામ િવ�ાથ�ઓની જ��રયાતોન ે�ણૂ� કર� છે પરં� ુવ� ુમહ��વની બાબત 
એ છે ક� આપણે આ િવ�ાથ�ઓન ેવગ�મા ંપાછા ફરવાની જ�ર છે �યા ંતઓે તમેના િશ�કો સાથ ેએક સાથ ેએક સમય 
રહ� શક� અને તેઓ તઓેને �બૂ જ જ�ર� સેવાઓ મળ� શક� ક� �ની તઓે લાયક છે અન ેતઓે છે ની માટ�ના હકદાર 
  
આભાર. તમે �ીમતી હ��રસનને ક�વી ર�તે જવાબ આ�યો? 
  
ઠ�ક છે, મન ેઆ ��ેમા ંહાથથી અ�ભુવ છે. દર�ક િવ�ાથ� �ુદા હોય છે અન ેમન ેલાગે છે ક� ક�ટલાક િવ�ાથ�ઓ માટ� 
વ�ુ�અલ લિન�ગ મહાન ર�ુ ંછે અન ેબી�ઓ માટ� ત ેમહાન નથી. તથેી મન ેલાગે છે ક� માતાિપતા અને િવ�ાથ�ઓને 
પસદંગીની જ�ર છે. �ુ ંજોવા�ુ ંઇ�� ં� ંક� શાળા �જ�લા વ�ુ�અલ લિન�ગ પાસ કોિવડ -19 �ળવી રાખ ેછે કારણ ક� તે 
એક ઉ�મ િવક�પ સા�બત થયો છે. જો ક� િસ�ટમોની યોજના અન ેસમજવા માટ� િશ�કોન ેસમયની જ�ર છે. �યાર� 
આપણે વસતં in�મુા ંશ�આતમા ંઅન ેઅચાનક આપણે � કર� ર�ા હતા ત ે�ાઇઝ વ�ુ�અલ લિન�ગ હ� ુ ંઅને અમ ેહવ ે
પાછા ફયા� પછ� પણ, આ િસ�ટમમા ંિશ�કો માટ� આઠ �દવસની તાલીમ આવી છે � સામા�ય ર�ત ેઆખા વષ�મા ંલા� ુ
કરવામા ંઆવ ેછે. તથેી જો આપણે વ�ુ�અલ લિન�ગ ચા� ુરાખવા�ુ ંછે, તો �ુ ંતયૈાર� અન ેિશ�કો માટ� ટ�કો આપવા માટ� 
વ� ુસમય જોવા મા�ં ુ� ં�થી અમે િવ�ાથ�ઓન ેવ� ુસાર� ર�ત ેસમથ�ન આપી શક�એ અન ે�ુ ંમાતાિપતા અને 
િવ�ાથ�ઓની જ��રયાતો�ુ ંલ�ેડ�ક�પ િવ�લષેણ જો�ુ ંઇ�� ં� ં�થી આપણે કર� શક�એ ખાતર� કરો ક� અમે શાળા અને 
�ય��ત શાળામા ંપણ �રૂતા �માણમા ં�દાન કર� ર�ા છ�એ. અન ેતથેી અમ ેત ેિશ�કોન ે�દાન કર� શક�એ � એક 
અથવા બી� કર� ર�ા ંછે અન ેબનેં નહ�, કારણ ક� ત ેખર�ખર શીખવવા�ુ ંઅન ેશીખવવા�ુ ંએક અપવાદ�પ પડકાર છે. 
  
ઠ�ક છે, જો તમે અમન ેનીચનેા સવાલથી શ� કર� શકો છો, �ીમતી ગાડંારા. �જ�લા ન�ધણી ઘટાડાને કારણે રાઉ�ડ રોક 
આઈએસડ�ને ચા� ુવષ� રા�ય શાળાના ભડંોળમા ં17 િમ�લયન ડોલર�ુ ં�કુસાન થવાનો �દાજ છે. આ �કુસાનને 
સરભર કરવા તમે કયા પગલા ં�ચૂવો છો? 
  
સા�ંુ, મને લાગે છે ક� આપણે મા�ુ ં� ંક� આ ડ�ટા શા માટ� છોડ� ર�ા છે અન ેરાઉ�ડ રોક આઈએસડ�મા ંઆ માતાિપતા ક�મ 
િવ�ાસ નથી કર� ર�ા અને માની ર�ા ંછે તે ડ�ટાનો ઉપયોગ કર�ન ેઅમન ેઆ�ૃિત લવેાની જ�ર છે. ઘણા કારણો છે ક� 
માતાિપતાએ નોકર� છોડ� જવા�ુ ંપસદં ક�ુ� છે, એક નોકર� માટ�, અ�ય હોઈ શક� છે કારણ ક� તેઓ કોિવડ દરિમયાન �ુ ં
થઈ ર�ુ ંછે તે ગમ�ુ ંનથી. તઓે �ય��તગત �પ ેવ�ુ�અલ લિન�ગન ેપસદં નથી કરતા ક� અમ ેવગ�ખડંોમા ંકર� ર�ા ંછ�એ 
અથવા તઓે વ�ુ�અલ િશ�ણને પસદં કરતા નથી. અમ, �ુ ં� જોવા મા�ંુ ં� ંત ેછે ક� �ુ ંકોઈ સ�દુાયના સ�યો અને 
િવષયના િન�ણાતોન ેટ�બલ પર આ�ુ ં� ંઅને આ ��ુા�ુ ંિનરાકરણ ક�ંુ �.ં ક�મ ક� િવ�ાથ�ઓને �જ�લા છોડ� દ�વા ન દ�તા 
કારણ ક� તે આપણને લાબંા ગાળે �કુસાન પહ�ચાડ� છે. તથેી આપણે �ુ ંથઈ ર�ુ ંછે ત ેતરફ �યાન આપવાની જ�ર છે 
અને પછ� આપણે ર�ત�ાવ બધં કરવો અન ેસમ�યા હલ કરવાની જ�ર છે. 



  
આભાર. �ી કો�લ�સ. તમે જવાબ આપવા માગંો છો? 
  
મને લાગે છે ક� આવકની ખોટ અને હાજર� આપનારા લોકોની ખોટમા ંતમ ે� વ�� ુકહ� ર�ા ંછો તેમાથંી એક, આપણે 
કોિવડ સકંટને ક�વી ર�ત ેસબંો��ુ ંતેની �ચડં ��ૃિત ��યનેી સીધી �િત��યા છે. અમ ેતને ે�રૂતો તાલીમ સમય નથી 
આપી ર�ા. અમે રન પર એકસાથ ેવ��ઓુ �કૂ� ર�ા છ�એ અન ેત�ન �પ�ટપણે, મન ેખાતર� નથી ક� અમે ઉનાળા 
દર�યાન વસતં in�મુા ંિશ�કો �ારા યો�ય ર�ત ે�ય�ત કરવામા ંઆવલેી �ચ�તાઓન ે�ૂર કરવા માટ� �રૂતો સમય 
ફાળ�યો છે. આપણે આગળ વધવાની જ�ર છે. અમ ેક�ટલાક પ�ા કડક કરવા પડશ.ે આપણી સમ� � બ�ટની 
જ��રયાતો છે તે �રૂ� કરવા માટ� ક�ટલાક કાપવાની કામગીર� કરવામા ંઆવશ.ે પરં� ુત ેજ સમયે, અમે િવચાર કર� 
શક�એ ક� આપણે કોઈક ર�તે આ લોકોન ેપાછા લાવી શક�એ ત ેછે ત ેકાય� કરશ ેનહ�. હક�કત એ છે ક� આપણન ેખબર છે 
ક� વ�ુ�અલ લિન�ગ એ �કાફ� �ારા તમાર� પ�નીન ે�ુબંન કરવા ��ુ ંછે. આ િવચાર ખરાબ નથી, પરં� ુત ેએકદમ 
અસતંોષકારક છે. પરં�,ુ આપણે આગળ વધવાની જ�ર છે, આ બાળકોન ેશાળાએ પાછા લાવી�ુ,ં લોકોન ેજોડવા જોઈએ 
અને આપણે �ટ�ુ ંલા�ં ુ ંકા do◌ીએ છ�એ તટેલા વ� ુલોકોન ેઆપણે ��લામાથંી ભાગતા જોઈ શક�એ છ�એ અથવા 
ચાટ�ર ��લૂોમા ંભાગી જઇએ છ�એ. આભાર. 
  
આભાર. િમસ હ��રસન? 
  
આપણે રાઉ�ડ રોક આઈએસડ�ની આસપાસ ચાટ�રનો ઉદય જોઈ ર�ા છ�એ. અન ેત�ેુ ંકારણ એ છે ક� તેઓ િવિવધ 
જ��રયાતોવાળા ઘણા િવ�ાથ�ઓની જ��રયાતોન ેવ� ુસાર� ર�ત ે�ણૂ� કરવામા ંસ�મ છે અન ેતઓે બધા િવ�ાથ�ઓને 
�વીકારતા નથી, બરાબર, તેમની પાસે તેમના િવ�ાથ�ઓની પસદંગી છે અન ે�હ�ર િશ�ણની �િૂમકા દર�કની સવેા 
કરવી છે. િવ�ાથ� સાર�. તેથી આપણે આપણા સ�દુાયની િવનતંીન ે�િતભાવ આપવાની જ�ર છે અને આપણે સાચા 
�િતસાદથી ઓછા ડરવાની જ�ર છે. એક વાત � �ુ ં��ુ ં� ંત ેએ છે ક� ક��પસમા ંપાછા ફરવા અને વ�ુ�અલ લિન�ગ ��ુ ં
દ�ખાઈ શક� છે ત ેશીખીન ેપાછા ફરવા િવશ ેિશ�કોનો ખર�ખર સવ��ણ કરવામા ંઆવતો ન હતો. અને મને લાગે છે ક� 
રાઉ�ડ રોક આઈએસડ�ની ���ટએ તે આપણા સ�દુાયની આટલી િવશાળ વ�તી િવષયક છે ક� � સમ�યાઓનો આપણે 
હવ ેસામનો કર� ર�ા છ�એ તેના િનવારણ માટ� તમેનો ��ેઠ શ shotટ આપવામા ંસ�મ ન હ� ુ.ં અને સ�દુાય જોડાણ 
સાથ,ે તેનો અથ� એ છે ક� માતાિપતા �યાર� તઓે ખર�ખર બોલતા હોય �યાર� સાભંળશ ેઅન ે�િુનિ�ત કર� છે ક� બધા 
�હ�સેદારોને આગળ વધવાના �લાિન�ગ હ�� ુમાટ� ટ�બલ પર બઠેક છે. જો આપણે બધા િવ�ાથ�ઓની સાર� સવેા કર� 
શક�એ, તો મન ેનથી લાગ�ુ ંક� આપણે િવ�ાથ�ઓની ખોટ ક� મહ��લૂની ખોટ જો�ુ ં� આપણે હવ ેજોઈ ર�ા છ�એ. 
  
આભાર. �ી ��મટ, ચો�સ તમે જવાબ આપવા માગંો છો? 
  
�યોર મને લાગે છે ત ેભાર�વૂ�ક એ છે ક� આપણે આ િવ�ાથ�ઓન ેશા માટ� �મુા�યા ંછે ત ેઆકરા બનાવવા�ુ ંછે. 17 
િમ�લયન ડોલર ઘણા પૈસા છે, પરં� ુ�જ�લામા ંઅપવાદ�પ ેમોટો ભડંોળ સ�ંલુન હોવાન ેકારણે આશીવા�દ છે અને તથેી 
અમે તોફાનને વાતાવરણ આપી શક�એ. અમ ેક�ટલીક સહાયતા માટ� ધારાસ�યની સભામા ંહોઈ શક� તવેી વક�લની પણ 
�હમાયત કર� શક�એ છ�એ. ક�ટલાક વષ� પહ�લા �જ�લાએ અમાર� શાળાઓ અન ેઅમાર� કાય��મતાનો અ�યાસ કય� 
હતો, �ુ ંઅહ� ઝડપી, અમાર� શાળાઓ અને અમાર� �િુવધાઓનો �યાસ કર� ર�ો � ંઅન ેત ેઅ�યાસ �ાર�ય અમલમા ં
�કૂાયો ન હતો. આપણે પણ વહ�વટની કાય��મતાનો અ�યાસ કરવાની જ�ર છે. જો એવા કાપ �કૂવામા ંઆવ ેછે ક� � 
િવ�ાથ�ઓને બનાવવાની જ�ર હોય તો તે અસરમા ંછે�લામા ંહોવા જોઈએ. આભાર. 
  
આભાર. �ી કો�લ�સ, ચાલો આ સવાલ તમાર� સાથ ેશ� કર�એ. આઇએસડ�મા ંઇ��વટ�ના સદંભ�મા,ં �લ�ગ સમાનતા અને 
lgbtq + ��ુાઓ પર તમારા િવચારો અમને વહ�ચો. 
  
�યા ં�ધુી �ુ ં�લ�ગ સમાનતાની વાત ક�ંુ �,ં મારો અથ� એ છે ક� આપણી આખી સ�ં�ૃિત પહ�લાથી જ �લ�ગ સમાનતાને 
�વીકાર� રહ� છે. �ુ ંકોઈ પણ �ય��તને �ણતો નથી � કોઈપણ �વુતીન ેકહ� છે અન ે�ુ ંએક ��ુીનો િપતા �,ં માર� �ણ 
��ુો અન ેએક ��ુી છે � બધા રાઉ�ડ રોક આઈએસડ�માથંી પસાર થયા છે અન ેહવ ેત ેબધા �નાતક થયા છે અને મને 
તે કોઈની �ણ નથી કોઈપણ �વુતીને કહ��ુ ંક� ત ેસફળ થઈ શકશ ેનહ� કારણ ક� ત ેએક છોકર� છે. �ુ ંએવા કોઈને પણ 
�ણતો નથી ક� �ણે એ�ુ ંક�ુ ંહોય ક� તમે તમારા સ�ેસ અથવા �િતન ેકારણે તમ ેએક અથવા બી� વ�� ુકર� શકતા 



નથી. મને લાગે છે ક� આપણે પહ�લથેી જ કર� લી�ુ ંછે, અમ ેત ેહાસંલ કર� લી�ુ ંછે, અમ ેલોકોને એવી િવનતંી કરવા 
જોઈએ ક� આપણે ત ેજ�યાએ પહ�લાથી જ હતા. અમન ેવ� ુમ�હલા વક�લો અન ેવ� ુ�ી એ��જિનયસ� મ�યા છે અને 
અમને ત ેમ�હલાઓ અમાર� સાથ ેતેમ�ુ ં�થાન લતેા જોઈ ર�ા છે, ત ેસશ�ત મ�હલાઓ � કર� શક� છે ત ેકર� શક� છે ક� � 
આપણા સમાજમા ંફાળો આપી શક�. એલ�બીટ��નુા ��ુાઓની ���ટએ. મન ેત ેબ� ુખબર નથી. મારો મતલબ, મને 
ક�ટલાક મહાન ગે િમ�ો મળ� ગયા છે. મને ક�ટલાક લોકો મ�યા છે � મન ેખબર છે ક� તમેા ંસામેલ છે. �ુ ંખર�ખર ચો�સ 
નથી. અમે ત ેલોકોને ક�ટલીક વધારાની પરામશ� અથવા કોઈ પણ બાબતમા ંઓફર કર� શક�એ છ�એ, પરં� ુમને ખાતર� 
નથી ક� એલ�બીટ�� ુએ આપણા સમાજનો સામા�ય ભાગ છે ત�ેુ ં�ુ ં�ણૂ�પણે સમંત �.ં 
  
�ી કો�લ�સ. આભાર, ત ેતમારો સમય છે. �ી ��મટ, �ુ ંતમ ેઆ ��ેુ િવચારો છો? 
  
32 વષ�થી વ� ુસમય માટ� �િશ�ક તર�ક�, માર� દર�ક �િતના રંગ પથં અન ે��ૃઠ�િૂમના િવ�ાથ�ઓની સાથ ેકામ કર�ુ ં
પડ�ુ.ં અમે િવ�ાથ�ઓની જ��રયાતોને �રૂતા �માણમા ં�રૂ� કર� ર�ા છ�એ તનેી ખાતર� કરવા માટ� એક �જ�લા 
તર�ક�ની જ�ર છે. િવ�ાથ�ઓએ અમા�ંુ નબંર એક ફોકસ હો�ુ ંજ�ર� છે. ત ેસરળ છે. તઓે તમને ખબર છે, �ુ ંબોડ� 
મી�ટ�ગમા ંઆવી � ંઅને તેથી અમે � બધી વાતચીત કર� હતી ત ેયાદ કરવાનો �યાસ કર� ર�ો � ંઅને �ુ ંહમણા ંજ 
તેના પર ખાલી દોરવાનો �કાર �.ં પરં� ુ��ટ� તર�ક�, અમ ેત ેિવ�ાથ�ઓની સાથ ેભેદભાવ રાખી ર�ા નથી તનેી 
ખાતર� કરવા માટ� નીિત ન�� કરવી પડશ.ે 
  
આભાર. તમે જવાબ આપવા માગંો છો, Ms Gandara? 
  
હા આપનો આભાર. મને લાગે છે ક� આપણે અમારા બધા િવ�ાથ�ઓન ેઆ�લ�ગન આપવાની જ�ર છે ત ેતમાર� �િતના 
રંગની કોઈ ફરક નથી. અમારા બધા િવ�ાથ�ઓ�ુ ંટ�બલ પર �વાગત હો�ુ ંજોઈએ અન ેઆપણે રાઉ�ડ રોક 
આઈએસડ�મા ંઆપણી પાસે રહ�લા િવ�ાથ�ઓની િવિવધતા અન ેિવિવધતા પર અમારા િશ�કો અને અમારા સ�દુાયના 
નેતાઓને િશ��ત કર�ુ ંજોઈએ કારણ ક� આપણે ફ�ત � �ણતા નથી ત ેઆપણે �ણતા નથી. તેથી જો આપણે સમ� 
શકતા નથી તો આપણે બધા તફાવતો પર દર�કન ેિશ��ત કરવામા ંસમથ� થવાની જ�ર છે. 
  
આભાર. િમસ હ��રસન? 
  
�ુ ંિવ�્ .◌ાન િશ�ક નથી, પણ �ુ ંઅહ� થો�ુ ંિવ�્ .◌ાન વાય �.ં આપણે �ણીએ છ�એ ક� �યાર� બાળકો એિમગડાલાને 
સલામત લાગે છે �યાર� તેઓ આરામ કર� છે, તેઓ એમીગડાલા હાઇ�કનો અ�ભુવ કર� ર�ા ંનથી, �નો અથ� છે ક� તે 
લડત, �લાઇટ અથવા ��થર �િતસાદને ઉ��ેજત કર� છે. તથેી તમાર� પાસ ેએક વગ� છે � વગ�મા ંછે અને ત ેહાજર છે 
પરં� ુકારણ ક� અમ ે�ણી અથવા અ�ણતા ંકંઈક ક�ુ� છે ત ેદશા�વવા માટ� ક� તમે�ુ ંભણવા�ુ ંવાતાવરણ સલામત નથી. 
તેઓ ભણવામા ંઅવરોધે છે. મને લાગે છે ક� અમારા ��લામા ંઘણા lgbtqia + િવ�ાથ�ઓ માટ� આ એક અ�ભુવ છે. 
અને મન ેલાગે છે ક� ત ેમહ�વ�ુ ંછે ક� અમે િવ�ાથ�ઓન ેતમેના સ�ંણૂ� માનવતામા ં�વીકાર�એ �થી તઓે સલામત લાગે 
અને �થી તેઓ શીખી શક�. આનો એક ભાગ નીિત અન ેઅ�યાસ છે અન ેઆનો એક ભાગ એ ઇ��વટ� ટા�ક ફોસ��ુ ંકાય� છે 
�ની નીિતની સમી�ા કરવામા ંઆવ ેછે તે જોવા માટ� ક� આપણે આપણી નીિતમા ંપ�પાત �ા ંકર� શક�એ છ�એ અને 
અમે તે નીિતને ક�વી ર�તે આગળ ધપાવીએ છ�એ. દર�ક એક િવ�ાથ� �રુ��ત રહ�વા લાયક છે. અને �લ�ગ ઇ��વટ�ની 
બાબતમા,ં આપણે ખર�ખર ખાસ કર�ન ેઆપણા �ટ�મ સાય�સ અન ેગ�ણતના અ�યાસ�મોમા ંઅમારા ન�ધણી તરફ 
�યાન આપ�ુ ંજોઈએ. સશંોધનમાથંી આપણે �ણીએ છ�એ ત ેએ છે ક� િમડલ ��લૂના આ ઉ�ચ �તરના અ�યાસ�મોમા ં
છોકર�ઓ માટ� ન�ધણી બધં થાય છે અને અમાર� ત ેનામ આપવાની જ�ર છે અન ેત ેસબંોધવાની જ�ર છે. 
  
ઠ�ક છે, �ીમતી હ��રસન, અને અમ ેતમાર� સાથ ેપાચંમો �� શ� કર��ુ.ં નવી શાળાઓ બનાવવા માટ� વધારાના ભડંોળ 
ખચ� કરવા િવ�ુ� હાલની ઉ�ચ શાળાઓને �ળવવા અન ેિવ��તૃ કરવા િવશ ેતમા�ંુ �ુ ંઅ�ભ�ાય છે? 
  
તેથી આપણી પાસ ે�વૂ�-પિ�મ ભાગલા ચો�સપણે છે અન ેઆપણે ખર�ખર તનેા પર કામ કરવાની જ�ર છે. રાઉ�ડ 
રોકની દર�ક ��લૂ એ એક સાર� શાળા છે, સીટ�ઈ િવશ ેકંઈક �ણવા. �યા ંએક�ડ�મી દર�ક શાળા છે. કાર�કદ� અને તકનીક� 
િશ�ણ માટ�ની અમાર� offeringફર િવશાળ છે. િવકાસની જ��રયાતો છે. તથેી છ�ી હાઈ��લૂની આવ�યકતા છે અન ે
િવ�ાથ�ઓને વ� ુભીડ ન થઈ શક� તનેી ખાતર� કરવા માટ� આપણે �િુવધા �ધુારણા કર� ર�ા છ�એ તનેી ખાતર� કરવા 



માટ� આપણે પહ�લાથી જ ત ેસાથ ે�યાય આપવાની જ�ર છે. રાઉ�ડ રોક હાઈ��લૂમા ંઅમાર� પાસે 3,600 બાળકો છે અને 
તે અમાર� શાળામા ંઉછર� છે. અન ેતે ખર�ખર તે કહ�તો નથી ક� ત ે�મતાથી વ� ુછે તમ ે�ણો છો, તપાસ અને �જ�લા તે 
શોધી ર�ા છે, પરં� ુત ેખર�ખર �મતાથી વ� ુછે. તો મારો જવાબ હા, અન ેછે. આપણે એ �િુનિ�ત કરવાની જ�ર છે ક� 
આપણે આપણી વત�માન �િુવધાઓ �ળવીએ છ�એ અન ેઆપણે ખાતર� કરવા માટ� આગળ જોવાની જ�ર છે ક� આપણે 
જવાબદાર��વૂ�ક િવકાસ માટ� નવી �િુવધાઓ બનાવી ર�ા છ�એ. 
  
આભાર. �ુ ંતમે અમારા િવચારો એમએસ ગાડંારા સાથ ેશરે કર� શકો છો ?. 
  
હા, �ુ ંસમંત � ંક� �યા ંછે. અમે એક સ�દુાય તર�ક� િવકસી ર�ા છ�એ તમે બની ર�ા છ�એ રાઉ�ડ રોક આઈએસડ� એ 
સામા�ય ર�ત ેરાઉ�ડ રોક છે. અમે વ�નુ ેવ� ુમાતાિપતા અન ેિવ�ાથ�ઓ �જ�લામા ંજતા જોઈ ર�ા છ�એ. �ુ ંઆ એક 
પગ�ુ ંઆગળ વધાર�શ. તેથી હા, અમાર� ઉ�ચ શાળાઓ વ� ુવ�તી બની રહ� છે. �ુ ં� જોવા મા�ંુ ં� ંત ેછે ક� �ુ ંએક 
નવી હાઈ��લૂ કદાચ અમારા ઉ�ચ જોખમવાળા ��ેોમા ંજોવા મા�ંુ ં� ં�યા ંઅમાર� હક�ુ ંવ�તી િવષયક િવષય, 
આપણી શીષ�ક વન શાળાઓની આસપાસ અન ેત ેબનાવ ેછે ક� એક ઉ�ચ શાળા સીટ�ઇ સમિપ�ત અથવા �યવસાિયક 
શાળા ત ેિવ�તારોમા ંઅમાર� ઉ�ચ જોખમ ધરાવતા િવ�ાથ�ઓની વ�તીન ેસબંોધવા માટ�. 
  
આભાર. અને �ી ��મટ? 
  
સીટ�ઇ. �ુ ંકારક��દ� તકનીક� િશ�ણ �િશ�ક હતો. �જ�લો એક સો અન ેદસ ચોરસ માઇલનો છે. કાર�કદ� તકનીક� ઉ�ચ 
શાળા બનાવવી તે અમારા માટ� શ� નથી. બો�ડ ��ેુ 2017 મા ંતને ે�ુકરાવી દ�વામા ંઆવી હતી. 2018 નાગ�રકો બો�ડ 
સિમિત �ારા પણ તેની ભલામણ કરવામા ંઆવી નથી. �યા ં�ધુી હાઇ ��લૂ છ �ય છે, અમાર� પાસે ત ેપહ�લાથી જ છે. 
તેઓએ હાલની રાઉ�ડ રોક હાઇ ��લૂની સામે એક નવી નવી હાઇ ��લૂ બનાવવા�ુ ંપસદં ક�ુ�. રાઉ�ડ રોક હાઇ ��લૂની 
�મતા ખર�ખર 00૨૦૦ છે. મને લાગે છે ક� િવ�ાથ�ઓન ેત ેસ�ંયામા ંખર�ખર �વશે મળે ત ેમાટ� અમે �જ�લા પર કામ 
કર�ુ ંપડ�ુ ંહ� ુ.ં હા. ત ેશાળાની ભીડ છે, પરં� ુત ેએક પસદંગી હતી � આપણે તનેી સાથ ેરહ�વાની હતી. વ�ેટ�ડુ હાઇ 
��લૂમા ંિવ�તરણ ચાલી ર�ુ ંછે. �યા ંમકેનીલ હાઇ ��લૂમા ંિવ�તરણ ર�ુ ંછે. અન ેતથેી અમાર� પાસે ક�ટલીક મોટ� 
શાળાઓ છે. તમ ે� ��ુા પર �યાન આપ�ુ ંછે તમેાથંી એક એ છે ક� આપણે અ�કુ ��ેોમા ં��ૃ� પામી ર�ા છ�એ, અમે 
િવ�ાથ�ઓ અન ેઅ�યને �મુાવી ર�ા ંછ�એ. �ુ ંમા�ુ ં� ંક� િસડર સીડર �રજ હાઇ ��લૂ અથવા સીડર વલેી મને માફ કર� 
છે. હા, િસડર વલેી હાઇ ��લૂ. છે વધવા નથી. ત ેઘટાડો છે. ખર�ખર, મન ેલાગે છે ક� મ� જો�ુ ંછે ક� ન�ધણી ન�ધણીમા ં
સ�ંયા નીચ ેઆવી રહ� છે અથવા ��થર રહ� છે. 
  
આભાર �ી ��મટ. �ી કો�લ�સ જવાબ આપવા માગંો છો? 
  
મને લાગે છે ક� તે કહ��ુ ંસા�ુ ંછે ક� રાઉ�ડ રોક હાઇ ��લૂ �ો��ટ એ �ો��ટ છે � �ાર�ય સમા�ત થતો નથી. ત ેત ેમહાન 
એમીએબા છે � આખા ક��પસમા ંિવ�તર� રહ� છે અન ેત ેિવ�ાથ�ઓન ેસાર� ર�ત ેસવેા આપી રહ� છે. મને લાગે છે ક� 
તેમા ંકોઈ શકંા નથી ક� અમાર� વધારાની હાઇ ��લૂની જ�ર છે. ત ેફ�ત શીખવાની અન ેર�ૂઆત બનેંની ���ટએ આપણી 
ક�ટલીક નવી તકનીક�ઓન ેબતાવવાની તક તર�ક� કામ કર� શકશ ેનહ�, પરં� ુenergy�� કાય��મતા અને બતાવવા 
માટ�ની �મતાને �રસાય��લ�ગમા ંપણ ક� આપણે સાર� ર�ત ેબનાવી શક�એ છ�એ અન ેઆપણે લી�ુ ંબનાવી શક�એ છ�એ 
અને તે કર� શક� છે. એવી ફ�શનમા ંથ�ુ ંક� � આપણન ેક�ટલાક અ�ય ક��પસના �રમોડ��લ�ગ માટ� મોડ�લ આપે છે �થી 
તેઓ તેમના એર કં�ડશિન�ગ, તમેના ભૌિતક �લા�ટ, તમેના હ��ટ�ગન ે�ળવવા માટ� ઓછ� energy��નો ઉપયોગ કર� 
શક�. આ આપણન ેએવી પ�ર��થિત પર આપણી બા�ુ ગોઠવવાની તક આપ ેછે �યા ંઆવતા 10, 20, 30 વષ�મા ંઆપણે 
energy��ના ઓછા �ાહકો હોઈ શક�એ. આ તે તકનીકો છે �ન ેઆપણે જોવાની જ�ર છે અન ેઅમા�ંુ બાધંકામ ઉ�ોગ 
સ�જ છે પરં� ુતે લોકો �યાથંી બહાર નીકળવા અન ેતયૈાર કરવા તયૈાર છે. જો આપણે તમેને ફ�ત સાચી �દશામા ં
બતાવીએ છ�એ અને અમ ે�ુ ંકરવા માગીએ છ�એ ત ેબતાવીએ છ�એ. આભાર 
  
આભાર. �ી ��મટ, સ�દુાય એ �ણવા માગે છે ક� તમ ેઅમારા �જ�લામાનંી તમામ શાળાઓને TEA A ર��ટ�ગ પર પાછા 
લાવવા માટ� કયા પગલા ં�ચૂવો છો, અને અમાર� િન�ન �દશ�ન કરતી શાળાઓન ે�ધુારવા માટ� તમારા �ચૂનો �ુ ંછે? 
  



આપણને આ �વા મચંમા ં� ��ુાઓ છે તેમાથંી એક તમ ે�ણો છો, ત ેછે ક� અમ ે��ટ�ની �િૂમકા �ગે લોકોન ેિશ��ત 
કર� શ�ા નથી. અમાર� પાસ ેએક �પુ�ર�ટ��ડ�ટ છે � શાળામા ંદ� િનક કામગીર�નો હવાલો સભંાળતો હતો અને ત ે
��ુાઓને �ધુારવાની જવાબદાર� તેની છે. TEA નો એક કાય��મ છે �ન ેલોન �ટાર ગવન��સ કહ�વામા ંઆવ ેછે અન ેત ે
અમાર� શાળાઓન ેજોવા માટ� અને તે શાળાઓમા ંક�ટલાક ��ોના િનરાકરણન ે�યાનમા ંલેવાની ��ૂયાકંન ���યા છે. 
બોડ�ના સ�ય તર�ક�, અમે �િુવધાઓ અને ખામીઓન ે�ધુારવા માટ� સસંાધનોની ફાળવણી કર� શક�એ છ�એ. આભાર. 
  
આભાર. �ીમતી હ��રસન, તમે જવાબ આપવા માગંો છો? 
  
�ુ ંજવાબ આપવા માટ� ગમશ.ે આપણે �ની ગણતર� કરતા નથી અન ે�ુ ંનામ નથી આપતા તે ઠ�ક કર�ુ ંખર�ખર ��ુક�લ 
છે. તેથી તે ડ�ટાના ભદેભાવનો એક ભાગ છે. ઇ��વટ� ટા�ક ફોસ� સાથ ેત ેખર�ખર મહ�વ�ણૂ� છે. તેથી, બધી શાળાઓમા,ં 
અમને �ણવાની જ�ર છે ક� િવ�ાથ�ઓની કઇ વ�તી સઘંષ� કર� રહ� છે અન ેઅમન ેત ે�ણવાની જ�ર છે ક� અમે તઓેને 
� જોઈએ છે તે �િુનિ�ત કરવા માટ� લ��ત, લ�યા�ંકત સપોટ�  ક�વી ર�ત ે�દાન કર� શક�એ. આ ઇ��વટ� વાતચીતનો 
એક ભાગ છે. સમાનતાનો અથ� એ છે ક� દર�કન ેસમાન વ�� ુમળે છે, ઇ��વટ�નો અથ� એ છે ક� લોકોને તમેની જ��રયાત 
મળે છે અને શાળાઓન ેતેઓને � સહાય મળે ત ેમળે છે. તથેી આમાનંી ક�ટલીક શાળાઓ ક� � નીચા �દશ�ન કર� ર�ા 
છે, અમને ખાતર� કરવાની જ�ર છે ક� તેમની પાસ ેવધારાના ભડંોળ અન ેસસંાધનો છે ક� �મા ંવધારાના કમ�ચાર�ઓના 
એકમોની જ�ર પડ� શક�. તેથી વધારાના િશ�કો, િવશષે �ો�ાિમ�ગ માટ� વધારાના ભડંોળ. હા. �ુ ંસમ�ુ ં� ંક� તે 
અધી�કની �િૂમકા છે અને અમ ેભડંોળ અને જવાબદાર�ની જ��રયાત �રૂ� પાડ�એ છ�એ તનેી ખાતર� કરવા માટ� 
સહાયક બોડ� સ�યોની �િૂમકા છે. ફર�થી, જો આપણે ઇ��નૂા �ળૂ કારણો તરફ �યાન આપતા નથી અને િવ�ાથ�ઓ ક�વી 
�દશ�ન કર� ર�ા છે તેના િવરામના સદંભ�મા ં��ુાઓ �ુ ંછે ત�ેુ ંનામ આપીએ છ�એ. આપણે તનેે �ધુારવા માટ�ની 
અપે�ા ક�વી ર�તે રાખી શક�એ? 
  
  
આભાર. �ી કો�લ�સ? 
  
એક વ�� ુ� અમન ેજોવા મળ� છે તે છે ઇ��વટ� અન ેસમાનતા સબંિંધત આ બકવાસ. હક�કત એ છે ક� ઇ��વટ� ટા�ક ફોસ� 
એ સમય અને નાણાનંો બગાડ છે. આપણે � કાય� કરવાની જ�ર છે ત ેત ેશાળાઓમા ં�વશે મેળવવાની છે ક� � અ�પ�ટ 
છે, � થઈ ર�ુ ંછે તેના પર એક નજર નાખો અન ેકમ�ચાર�ઓ �જુબની ક�ટલીક વ��ઓુ કરવા�ુ ંશ� કરો. દાખલા તર�ક�, 
તેમની નોકર�ની કામગીર�ને �યાનમા ંલીધા િવના ત ેયો�ય રહ�શ ેક� આગળ વધો અન ેકહો ક� અમે દર વષ� પાચં િશ�કો 
લઈ�ુ ંઅન ેતેમને તમેના કરારમાથંી ��ુત કર��ુ.ં ન�ુ ંલોહ� લાવો. ત ેનીચલા અથવા સૌથી નીચા �દશ�ન કરનારા 
િશ�કોને પ�ર��થિતમા ંક�ટલાક અિધકાર�ઓ સાથ ેકદાચ આ�ુ ંકરવા દો. તથેી �ચ�તા અમ ેસતત વ��ઓુ બદલી ર�ા 
છ�એ. અમે ત ેવ��ઓુ પર �યાન આપવાનો �યાસ કર� ર�ા છ�એ. પરં�,ુ આ િવચાર એ છે ક� કોઈક ર�ત ેઆ ગર�બ 
બાળકોને દર�ક નાની વ��નુી જ�ર નથી મળ� રહ�, � ત ેજ�ર� છે ત ેબકવાસ છે. આપણે તમેન ેવગ�ખડંમા ંજવાની જ�ર 
છે, તેમની પાસે સામ�ી મેળવવી જોઈએ અન ેતમેન ેશીખવાની જ�ર છે. અન ેપછ� ત ેત ેનથી ક� તઓે તમેની ઓળખ 
�ગેના તેમના �યાલને ધમક� આપી ર�ા છે અથવા ક�ટલીક ઇ��વટ�. ત ેમા� બકવાસ છે. આભાર. 
  
Ms ગાડંારા, તમ ેક�વી ર�તે જવાબ આ�યો? 
  
�મ ક� આ એક મોટો �� છે કારણ ક� આ સમય દરિમયાન �ુ ંચલાવી ર�ો � ં�ુ ંખર�ખર ડ�ટામા ંસ�ંયાઓ ખો�ંુ �.ં અને મ� 
� જો�ુ ંછે ત ેહમણા ંરાઉ�ડ રોક આઈએસડ�મા ંછે, અમાર� પાસ ે15 શાળાઓ છે � ટ�ઇએ ડ�ટા અ�સુાર લ�યા�ંકત 
સમથ�ન માનવામા ંઆવ ેછે. ખર�ખર � રસ�દ છે ત ેત ે15 શાળાઓમાથંી બહાર છે, આપણે જોઈએ છ�એ ક� આિથ�ક ર�ત ે
વ�ંચત એ �બૂ જ population◌ંચી વ�તી છે � આપણે બધી ર�ત ે27% થી લઇન ેઉ�ચતમ 75% છે. તેથી મને લાગે છે 
ક� આપણે ખર�ખર આ શાળાઓની આસપાસના ગર�બીના ��ુાન ેખોદવાની જ�ર છે. અન ેઆપણન ેઆપવાની જ�ર છે ક� 
આપણે ફ�ત િવ�ાથ�ઓન ેજ નહ� પરં� ુમાતાિપતાન ેપણ વધારાના સસંાધનો આપવાની જ�ર છે, આપણે માતાિપતાને 
ટ�બલ પર ક�વી ર�ત ેલાવીએ? કારણ ક� �યાર� માતાિપતા તમેના બાળકના િશ�ણમા ંરોકાયલેા હોય છે �યાર� બાળક 
તેમના સાથીઓની �લુનામા ં�બૂ ઝડપથી ઝડપ ેસફળ થાય છે. 
  



આભાર ફર� તમાર� પાસ ે�ીમતી ગાડંારા. રાઉ�ડ રોક આઈએસડ�મા ંિશ�ણ ��યનેી ઇ��વટ� આધા�રત અ�ભગમની 
તમાર� ���ટ �ાર� છે અને ઇ��વટ�મા ંકયા અવરોધો અ��ત�વમા ંછે? તમ ે�જ�લામા ંઇ��વટ� પહ�લ �ધુારવા માટ� ક�વી 
ર�તે કામ કર� શકશો? 
  
ફર�થી, તે એક મહાન �� છે. તથેી �ુ ંફ�ત અમારા પોલીસ વડા જ નહ�, માનિસક આરો�ય �યવસાિયકો સાથ ેપણ કામ 
કર�શ. �ુ ંતેના અને તણેીના બોડ�મા ંએકવાર સચંાલકો અન ેઇ��વટ� ટા�ક ફોસ�ના ચીફ સાથ ેમળ�ન ેકામ કર�શ કારણ ક� 
�ુ ંમા�ુ ં� ંક� આ ��ુાને બધા �ણૂાથી �યાન આપ�ુ ંજ�ર� છે. અન ેઆપણે દર�કન ેટ�બલ પર લાવવાની જ�ર છે કારણ ક� 
તે ફ�ત તમે �ણો જ નથી, �યાર� લોકો ઇ��વટ� િવશ ેસાભંળે છે �યાર� તઓે આપમળેે ઓહ િવચાર� છે, તે 
આ��કન-અમે�રકન િવ�ાથ�ઓ છે અને તે સા�ુ ંનથી. બધા માટ� સમાનતા આપણા બધા બાળકો માટ� છે, પછ� ભલ ેત ે
સફ�દ, કાળો, �હ�પિેનક, ભારતીય, એિશયન અથવા તમારા 4૦4 ના હોય, તમ ેઝડપી છો, આપણે ખર�ખર આપણા બધા 
િવષયના િન�ણાતોન ેટ�બલ પર સાથ ેલાવવાની જ�ર છે અન ેઆપણે બનાવવાની જ�ર છે. નીિતઓ અને ���યાઓ ક� 
� �િુનિ�ત કરવા જઈ રહ� છે ક� અમારા બોડ�ના તમામ િવ�ાથ�ઓ માટ� ઇ��વટ� છે. ભલે તમ ેકોણ છો. 
  
આભાર. �ી ��મટ, તમારા િવચારો? 
  
હા, ઇ��વટ� અને સમાનતા વ�ચનેો તફાવત એ પ�રણામ િવ�ુ� પ�રણામો માપવા વ�ચેનો તફાવત છે. સમાનતા એ 
બધા સસંાધનો માટ� સમાન તક �રૂ� પાડ� છે, �યાર� ઇ��વટ� ધાર� છે ક� લોકો એક જ જ�યાએ શ� થતા નથી. અને ત ે
િન�પ�તા માટ� સસંાધનોની જ�ર હોય છે અન ેબધા માટ� સમાન પ�રણામો �ા�ત કરવા માટ�ના લ�ય સાથનેી 
જ��રયાતને આધાર� વહ�ચવામા ંઆવ ેછે. અન ે�યા ંએક કા�ૂ�ન છે ��ુ ંવણ�ન કર� ુ ંત ેઆ એક tall◌ં�ુ ંઅને મ�યમ �ૂંકા 
માણસ છે. તે બોલની રમતને જોતા વાડ ઉપર જઈ ર�ા છે. અન ેજો �ૂંકા �ય��તન ેબ box�સ આપવામા ંઆવ ેતો તે 
વાડ ઉપર જોઈ શક� છે અને તથેી તે ઇ��વટ�ન ેર�ૂ કર� છે અન ેતથેી. દર�ક �ય��ત રમત જોઈ શક� છે. 
  
આભાર. તમે �ીમતી હ��રસન, તમારો �િતસાદ અમાર� સાથ ેશરે કર� શકો છો? 
  
અલબ�, �ુ ં�શુ �.ં તથેી �ુ ં�જ�લાની ઇ��વટ� ટા�ક ફોસ�નો સહ-અ�ય� � ંઅન ેમ� સ�ે�લ ક�પોન�ટ પટેા સિમિતની 
સહ-અ�ય� તર�ક� સલામતી અન ે�રુ�ા ટા�ક ફોસ� સાથ ેપણ કામ ક�ુ� હ� ુ.ં અન ેતથેી �ુ ંતમને �ુ ંકરવા જઇ ર�ો � ંત ે
કહ� ર�ો નથી. �ુ ંતમને કહ� ર�ો � ંક� �ુ ં�ુ ંકર� ર�ો �.ં અન ેઆ �ે�મા ંઅસરકારક ર�ત ેકાય� કરવા માટ�, આપણે 
��ુાઓ �ુ ંછે તે �પ�ટપણે સમજવાની જ�ર છે, �નો અથ� ��ુય ઇ��વટ� અિધકાર�ન ેલેવામા ંઆવ ેત ેપછ� �જ�લાન ે
ખર�ખર ઇ��વટ� audit�ડટમા ંરોકાણ કરવાની જ�ર છે. મન ેલાગે છે ક� across�ડટ �જ�લાની બહારથી આવ ેછે ત ેર�ત ે
અમાર� પાસ ે�પધા��મક �હતો નથી અન ેખર�ખર સવંદેનશીલ િવષય બાબત છે ત ેિનધા��રત કરવા માટ� ક� �જ�લામા ંકયા 
�ે�ોને ટ�કોની જ�ર છે. �ુ ંલોકોના મજ�તૂ ગઠબધંન બનાવવામા ંપણ િવ�ાસ ક�ંુ � ં� ઇ��વટ�ની આસપાસ �ણકાર 
હોય �થી તમે પહ�લથેી જ જોઈ શકો ક� પોલીસ િવભાગ માટ� વશંીય ઇ��વટ�ની આસપાસ નીિત કાય� છે. આપણી પાસે 
ઘણી ક��િુન�ટ સ�ંથાઓ અન ેભાગીદારો છે � આ �ે�મા ંમજ�તુ છે � આપણી ��ે�ટસ અન ેઅમાર� �થા અને 
ઇ��વટ�ની આસપાસની અમાર� નીિત બનાવવામા ંમદદ કરવા માટ� એક સાથ ેઆવ ેછે અન ેમને લાગે છે ક� તે આગળ 
વધ�ુ ં�બૂ જ મહ�વ�ણૂ� છે. 
  
આભાર. �ી કો�લ�સ? 
  
મને લાગે છે ક� તેઓએ અહ� ક�ટલીક મહ�વ�ણૂ� બાબતોન ે�પશ� કર� છે, આ િવચાર �પ�ટ છે ક� �ુ ંતમને ઇ��વટ� િવશ ે�ુ ં
મા�ુ ં� ંતે તમન ેપહ�લથેી જ ક�ુ ંછે. આપણી પાસ ે� છે ત ેઆ �જ�લાની ગર�બીની સમ�યા છે. અમાર� પાસે નબળા 
િવ�ાથ�ઓ છે � શીખી ર�ા નથી તેમ જ ક�ટલાક અ�ય િવ�ાથ�ઓ પણ મળે�યા છે. આ ઉપરાતં, અમને એવી પ�ર��થિત 
મળ� છે ક� આપણે ક�ટલાક પેર�ટલ િશ�ણ કરવાની જ�ર છે. અમાર� �યા ં�વશેવાની જ�ર છે, આ સ�ંણૂ� શ�ૈ�ણક દાખલા 
�યાવસાિયક િશ�ણશા�ીઓ, િવ�ાથ�ઓ અન ેમાતાિપતાના �ણ પગવાળા ��લૂ પર બેસ ેછે અને મને નથી લાગ�ુ ંક� 
�યાવસાિયક િશ�ણશા�ીઓમા ંકોઈ સમ�યા છે. મન ેલાગે છે ક� આપણી પાસ ેએવી પ�ર��થિત આવી ગઈ છે ક�, 
િવ�ાથ�ઓમાથંી વ� ુ�દશ�ન મેળવ�ુ ંપડશ,ે અન ેબી� નબંર પર અમન ેઆ િશ��ત કર�ુ ંપડશ,ે આમાનંી ક�ટલીક 
ઓછ� આવકના માતાિપતાએ તમેને �ુ ંકરવાની જ�ર છે. આ એકમા� વ�� ુહોઈ શક� છે � આ કોિવડ કટોકટ�માથંી 
હકારા�મક આવ ેછે, �નો િવચાર છે ક� માતાિપતાએ તમેના બાળકોના ખભા પર �યાન આપ�ુ ંપડશ ેઅથવા શોધી કા ,�ુ ં



જોઈએ, �ુ ંતમે આ� સ�પણી કર�? અને ફ�ત એમ કહ� શકવાન ેબદલ,ે હા મ�મી મ� ત ેક�ુ�, તમેના માતાિપતા ���ન પર 
તે ચકાસવા માટ� સ�મ છે ક� હા ક� ના, હક�કતમા ંત ેક�ુ� છે. અન ેહક�કતમા,ં આપણે હમંશેા ંશોધી ર�ા છ�એ ક� તેઓ હ� 
પણ કહ� ર�ા ંછે, હા મ� તે ક�ુ�, અને તેમને �ેડ�કુમા ંસાત ઝીરો મ�યા ંછે. 
  
આભાર, �ી કો�લ�સ 
  
આ લોકોન ેિશ��ત કરો. 
  
આભાર. 
  
હવ ેતમારા માટ� �ાધા�યતા િવશનેા એક �� માટ�. અમારા વત�માન બોડ�ના તમારા િનર��ણોના આધાર�. તેમને કોિવડ 
િસવાય ક�ટલાક મોટા પડકારોનો સામનો કરવો પડ� છે? અન ેઆ અવરોધોન ે�ૂર કરવામા ંતમાર� �ાથિમકતાઓ �ુ ંહશ?ે 
  
મને બોડ�ના ક�ટલાક સ�યો સાથનેી માર� ક�ટલીક વાતચીતમા ં�ણવા મ��ુ ંછે, �માથંી ક�ટલાક �ુ ંકર� શકતા નથી, 
તેઓની પરવાનગી િવના મને �હ�ર મચંમા ંસબંિંધત થ�ુ ંસહ��ુ ંનથી લાગ�ુ.ં પરં� ુમન ે� મ��ુ ંત ેનાણાક�ય 
જવાબદાર�નો ભયકંર અભાવ છે અને તેનો અથ� �ુ ંછે ત ેતમ ે�ણો છો, એકવાર એક ક��ેસના ��ખુ ેક�ુ ંહ� ુ ંક�, તમ ે
થોડાક વા�તિવક પસૈામા ંઆવો તે પહ�લા ંતમ ેઅબજન ેઅહ� અબજ �ણો છો. હક�કત એ છે ક� મને બોડ�માથંી ચો�સ 
લોકોએ માર� િવશ ેવાત કર� છે, ખાસ કર�ન ે�ખૂ� વ��ઓુ ��ુ ંકહ� છે, તમ ે�ણો છો, ત ેફ�ત 1.2 િમ�લયન છે. તે ખર�ખર 
�બૂ પૈસા નથી. હક�કત એ છે ક� આપણે દ��ુ ંએક અબજ ડ .લર છ�એ. અમ ેએક વષ�મા ં460 �શ ેિમ�લયન ડોલર ખચ� 
કર� ર�ા છ�એ અન ેઆપણે તેને િનયિં�ત કરવાની જ�ર છે. આપણે તને ેપકડવાની જ�ર છે. આપણે તેના માટ� આપણે 
�ુ ંમળેવી ર�ા છ�એ, અને તે માટ� આપણે �ુ ંમળેવવા માગંીએ છ�એ ત ે�મા�ણત કરવાની જ�ર છે. મને લાગે છે ક� �યા ં
ઘણી બધી કાય��મતા છે � અમે તે કામ �ણૂ� કરવા માટ� �ણૂ� કર� શક�એ છ�એ. 
  
આભાર. િમસ હ��રસન, �ુ ંતમે કોઈ જવાબ આપવા માગંો છો? 
  
મને ગમશ.ે તથેી મ� છે�લા ંસાડા �ણ વષ�મા ંઘણી બધી બોડ� મી�ટ��સ જોઈ છે અન ેમાર� કહ��ુ ંપડ� છે ક� અ�કુ સમયે 
આપ�ુ ંબોડ� િવભા�જત થઈ �ય છે. અને મન ેલાગે છે ક� એક વ�� ુ� બોડ�ન ેએક કર� શક� છે ત ેિવ�ાથ�ઓના 
પ�રણામોને �ધુારવા પર �યાન ક����ત કર� છે, � એવી વ�� ુછે � લ theન �ટાર સરકાર �ારા કરવામા ંઆવી શક� છે 
સતત ઇ��વૂમે�ટ મોડ�લ ક� �ણે �કૂ� છે. �ુ ંત ેજોવા�ુ ંઇ�� ં� ંક� તને ેવફાદાર� સાથ ે�કૂવામા ંઆવ.ે બોડ� મી�ટ��સમા ં
ઘણા ં�લ .ફ છે. તથેી બોડ� મી�ટ�ગ five�સેિસબલ થવાની કોઈ ર�ત નથી �યાર� ત ેપાચંથી સાત કલાકની હોય. તેનો અથ� 
એ નથી ક� ��ટ�ઓ સારા િનણ�યો લ ેછે. મ�યરાિ� પછ� કોણ ખર�ખર સારા િનણ�યો લે છે, ખ�ંુ? તથેી ��ટ�ઓ મોડ� સાજં 
�ધુીમા ંસારા અને �પ�ટ િનણ�ય લવેામા ંઅસમથ� છે. અન ેમાતાિપતા અન ેસ�દુાયના સ�યો �ુ ંથઈ ર�ુ ંછે તનેાથી 
વાક�ફ થઈ શકશ ેનહ�. તેથી જો આપણે િવ�ાથ�ઓના પ�રણામોની આસપાસ રહ�વા માટ� �યાન ક����ત કર� શક�એ અન ે
આપણે આપણા પૈસા ક�વી ર�તે ખચ� કર�એ, ક�વી ર�ત ેઆપણે આપણા સસંાધનોનો ઉપયોગ કર�એ છ�એ અને � િનણ�યો 
લેવામા ંઆવી ર�ા છે તેમા ંક�ટલીક સામા�યતા લાવવી જોઈએ અન ેતમેાથંી ક�ટલાક રાજક�ય �કાવને �ૂર કર��ુ.ં જો 
આપણે િવ�ાથ�ઓના પ�રણામોને �ધુારવાના લ�ય પર �યાન ક����ત કર� ર�ા ંછ�એ. 
  
આભાર. �ીમતી ગાડંારા, તમ ેક�વી ર�તે જવાબ આપશો? 
  
હા આપનો આભાર. મને લાગે છે ક� મન ેલાગે છે ક� �ુ ંબોડ�મા ંબનતા ક�ટલાક ��ુાઓ જો� �.ં એક �સુગંતતા, 
સદં�શા�યવહાર અન ેમા� એટ�ુ ંજ ક� ટ�મ વક�  એક સાથ ેથાય છે. અન ેમન ેલાગે છે ક� અમ ે�યાન �મુાવશો કારણ ક� 
�ટફનીએ ક�ુ ંહ� ુ ંક� �યાર� તમાર� પાસે પાચં કલાકની બોડ� મી�ટ�ગ હોય અથવા છ કલાકની બોડ� મી�ટ�ગ હોય �યાર� લોકો 
ટ�����સ પર �ય છે અન ેતમે ત ે��ે�ુ ં�યાન �મુાવશો. અમ, આપણે તને ેિવ�ાથ�ઓન ેપાછા લાવવાની જ�ર છે, 
કારણ ક� અમે ખર�ખર િવ�ાથ�ઓના કારણે � ૂટંાયલેા છ�એ. માતાિપતા, સ�દુાયના સ�યો અમને અવાજ બનવા માટ� 
પસદં કર� ર�ા છે. અમાર� પાસ ેતેમના િવ�ાથ�ઓ માટ� એક મચં છે. તથેી મન ેલાગે છે ક� આપણે તેને િવ�ાથ�ઓના 
��ેઠમા ંપાછા લાવવાની જ�ર છે કારણ ક� ફર� એકવાર અમારા િવ�ાથ�ઓ સફળ થયા પછ�, અમારો સ�દુાય સફળ 
થવાનો છે. 



  
આભાર. એક જવાબ, �ી ��મટ? 
  
હા, સા�ંુ, સૌ �થમ, �ુ ં�ીમતી હ��રસનનો આભાર મા�ુ ં�.ં મન ેલાગે છે ક� તણેીએ આ �બૂ સાર� ર�ત ે�પ��ુ�. અ�તા 
િવ�ાથ�ઓ અન ેકમ�ચાર�ઓ માટ� સલામત શાળા હોવી જ�ર� છે. િવ�ાથ�ઓએ દર�ક બાબતમા ં�થમ આવ�ુ ંપડશ.ે 
આપણે કોલજે અન ેકાર�કદ� માટ� તૈયાર િવ�ાથ�ઓની ટકાવાર� વધારવાની જ�ર છે. આપણે ઓછ� �દશ�ન કરતી 
શાળાઓમા ંશ�ૈ�ણક પ�રણામોન ે�ધુાર�ન,ે તે િન�ન �દશ�ન કરનાર� શાળાઓમા ંખચ�ન ે�ાધા�ય આપીને ઇ��વટ�ન ે
�ો�સાહન આપવાની જ�ર છે. 440 િમ�લયન ડોલરના બ�ટ સાથ,ે �યા ં�રૂતા સસંાધનો હોવા જોઈએ. તમામ ��ુાઓની 
કાળ� લવેી 
  
આભાર. �ીમતી હ��રસન, �ુ ંઈ�� ં� ંક� તમે આગળના ��ોના �ારંભ કરો. ��ટ�ના રાઉ�ડ રોક આઈએસડ� બોડ�ની �મ 
પારદિશ�તા ક�વી હોવી જોઈએ? નાણા,ં િવ�ાથ� િશ�ણિવદો અથવા કામગીર�ના ��ેોમા ંદાખલો રોર? 
  
�ુ ંઆ �� �ેમ. તથેી પારદિશ�તાનો �થમ હાથ એ છે ક� લોકો ખર�ખર મા�હતીન ે.�સસે કર� શ�ા અને clear�સેસ �પ�ટ 
થઈ. તેથી સરળતાથી �લુભ �પ�ટ મા�હતી. મન ેત ેલાગે છે અન ેમ� તનેા પર અગાઉ �પશ� કય� હતો, કદાચ ત ેસાત 
કલાકની બોડ� મી�ટ��સને કારણે �યા ંતમ ેફ�ત જોવા�ુ ંઅન ેભાગ લવેાથી કંટાળ� ગયા છો, લોકોને જ�ર� નથી ખબર ક� 
�ુ ંચાલી ર�ુ ંછે. �ુ ંસ�દુાયને આ મા�હતીના ડખંવાળા કદના �બ�સ �ા�ત કરવામા ંસ�મ થ�ુ ંજોવા મા�ં ુ�,ં �થી 
તેઓને ખબર પડ� ક� તેમના કર ડોલર ક�વી ર�ત ેખચ�વામા ંઆવ ેછે. ��ટ� કોર� વસેાએ સ�દુાય સાથ ેપારદશ�ક રહ�વા�ુ ં
અને લોકોને �ુ ંથઈ ર�ુ ંછે, તેમના નાણા ંક�વી ર�ત ેખચ�વામા ંઆવ ેછે ત ેજણાવવા�ુ ં�ુદંર કામ ક�ુ� છે. તેથી 
પારદિશ�તાનો અથ� ફ�ત સ�ય કહ��ુ ંછે. અને જો માર� ત ે�ે� પસદં કરવો પડ�ો હતો ક� �મા ંરાઉ�ડ રોક આઈએસડ�એ 
�ધુારવાની જ�ર છે, તો મન ેલાગે છે ક� ક�ટલીક વાર પસૈા �ા ં�ય છે ત ેિવશ ેસ�ય કહ�વામા ંઆપણન ેસમ�યા થાય છે, 
અને જો તમે સમ�યાન ે�વીકારશો નહ� તો તમે ખર�ખર સમ�યાન ેઠ�ક કર� શકતા નથી. અન ેજો તમે સમ�યા િવશ ે
સ�યવાદ� નથી. અન ેએક ��ટ� તર�ક�, �ુ ંએ �િુનિ�ત કરવા માટ� તયૈાર � ંક� �ુ ંત ે��ો �જ�લાઓ પાસેથી �છૂ� ર�ો � ં
અને તે મા�હતી સ�દુાય અને સરળતાથી �લુભ ર�ત ેવહ�ચી શ�ંુ �.ં 
  
આભાર. �ી કો�લ�સ, �ુ ંતમે અમાર� સાથ ેશરે કર� શકો છો? 
  
હા. આભાર. II લાગે છે ક� પારદિશ�તાની િવ�ુ� પણ �લ .ફ છે. અન ેત ેયો�ય ર�ત ેકહ�વામા ંઆ��ુ ંછે ક� આમાનંી ક�ટલીક 
બેઠકોમા ંઘણી બધી �લ .ફ થાય છે. II એ�ુ ંલાગે છે ક� આપણે ખાતર� કરવાની જ�ર છે ક� અમે એ��ઝ��ુટવ સ�નો 
સમય ઘટાડ�એ છ�એ અને શ� તટેલી સીધી વ��ઓુ રાખી�ુ.ં ઘણી બધી બાબતો નથી, મા�ંુ માન�ુ ંછે ક� કારોબાર� 
સ�મા ંકાયદાક�ય ર�તે કામ કર�ુ ંપડશ.ે અને ક�ટલીક બાબતોમા ંસ�ય �પાવવા માટ� તનેો �ુ�પયોગ થઈ શક� છે. જો 
આપણે તેન ેએક બી� બ ેવા�ોમા ંજોડણી ન આપી શક�એ તો વા�તિવક ખચ� �ુ ંછે, કદાચ ત ેકંઈક છે �ની આપણે 
થોડ� વ� ુચચા� કર��ુ ં.. બી� બા�ુ, આપણે મેનજે કરવા માટ� એક �ોફ�શનલ �પુ�ર�ટ��ડ�ટને નોકર�એ છ�એ. 
સચંાલકોને મેનજે કરવા દો. માઇ�ોમનેેજમે�ટથી �ૂર �ઓ. ક���ટુરના ંકયા �ા�ડ િવશ ેવાત કરવા માટ� અમે અહ� 
નથી. અમે ન���ુ ંછે ક� અમ ેપેપર ��લ�સના કયા �ા�ડ અથવા કોપીઅર પપેરનો ઉપયોગ કર��ુ ંત ેિવશ ેવાત કર��ુ.ં 
માઇ�ોમેનેજમે�ટને કાપીને સમય કાપી નાખો. બોડ�ન ે� કરવા�ુ ંછે ત ેકરવા દો, �પુ�ર�ટ��ડ�ટને ત ેકરવા�ુ ંછે ત ેમનેેજ 
કરવા દો. 
  
આભાર. �ી ��મટ? 
  
ઠ�ક છે, �ુ ં�પુ�ર�ટ��ડ�ટન ે�પશ� કરવા બદલ �ી કો�લ�સનો આભાર મા�ુ ં�.ં ��ટ�ઓ અધી�ક�ુ ંમાઇ�ો મેનેજ કર� 
શકતા નથી, અધી�ક ��ટ�ઓને અહ�વાલ આપ ેછે. �યા ં�ધુી પારદિશ�તા આવ ેછે, II લાગે છે ક� તે સભંવત the એક 
સૌથી મોટો ��ુો છે �ણે મને નીિતમા ંસામેલ કયા�, તથેી �જ�લામા ંપારદિશ�તાનો અભાવ હતો. �ુ ંઉદાહરણ વાપરવા માટ� 
�.ં જો તમે તેમા ંએક ��ુલી સદંભ� િવનતંી �કૂ� છે અન ેતમેા ંિવ�ાથ�ઓની મા�હતી શામલે છે, તો �જ�લાઓને FERPA 
�જુબ તે મા�હતીને �ળૂ �પે રોક� દ�વાની મ�ૂંર� આપી હતી. પરં�,ુ જો િવ�ાથ�ઓ મોટાભાગે સામેલ ન થાય, તો ��લા 
એટન� જનરલ પાસ ેઅ�ભ�ાય �છૂશ ેઅને પછ� તમાર� એટન� જનરલ સાથ ેવાતચીત કરવી પડશ ેઅને આખર� તમારો 
ડ�ટા મેળવવો પડશ.ે ��ટ� વસેાએ પો�ટ કરવામા ંઅન ેસ�દુાયન ેબોડ�મા ંકઈ ��િૃ�ઓ છે ત ે�ણવાની અિવ�સનીય 



કામગીર� કર� છે. �ુશ ે� ક�ુ ંછે તેનાથી બધં દરવા� પાછળ ચાલે છે. તઓે બધં દરવા� પાછળ �ુ ંકર� શક� છે ત ે�ારા 
તેઓ કાયદ�સર ર�તે મયા��દત છે. િવ�ાથ�ઓની મા�હતી, સલામતી અન ેસપંિ�ની ખર�દ�. 
  
આભાર. �ીમતી ગાડંારા, �ુ ંતમે કોઈ જવાબ આપવા માગંો છો? 
  
હા આપનો આભાર. અમ �થમ II કહ�વા માગેં છે ક� મ� બ�ટ વા�ં�ુ ંછે. મ� બ�ટ ઉપર જો�ુ ંઅને બહારના સ�દુાયના 
સ�ય ���ટકોણથી જો�ુ,ં �યા ંએવા ઘણા બધા ��ેો છે � પારદશ�ક નથી અન ેતમ ેતનેા િવશ ેવ� ુિવગતવાર નથી જતા, 
તમે આ �બૂ મોટ� સ�ંયા જોશો અને તેમા ંકોઈ િવગત નથી. ત ેિવશ.ે અમ, અમન ેઆપણા સ�દુાયના સ�યો અને 
અમારા માતાિપતા માટ� સહ�લાઇથી ઉપલ�ધ એવા ડ�ટાની જ�ર છે. પરં� ુસૌથી અગ�ય�ુ ંઅમે ત ેિવ�તારોમા ંપસૈા 
આપી ર�ા છ�એ �યા ંડ�ટા પણ રાખવામા ંઆવતો નથી. તથેી અમ ેક�વી ર�ત ેરાખી શક�એ, આપણે ક�વી ર�ત ે�ણી 
શક�એ ક� સેવાઓ અન ે�ો�ા�સ કાય�રત છે જો તમ ે�યાન આપતા ન હોવ ક� તઓે અમન ેજવાબદાર ખ�ચવામા ંઅન ે
પકડવામા ંસ�મ રાખવા માટ� ડ�ટા રાખ ેછે. તેથી, એક, �ુ ંકહ�શ ક� અમાર� પારદશ�ક બનવાની જ�ર છે, પરં� ુબ,ે આપણે 
એ �િુનિ�ત કરવાની પણ જ�ર છે ક� આપણે રાખી ર�ા છ�એ અન ેઆપણે ત ેડ�ટા મળેવી ર�ા છ�એ �થી આપણે 
લોકોને જવાબદાર રાખી શક�એ અને આપણા સ�દુાય માટ� પારદશ�ક હોઈ શક�એ. 
  
�ી ��મટ, અમારા છે�લા સવાલ માટ�, હવ ેઅને આગળ જતા તમામ વયના બાળકોન ેટ�કો આપવા માટ�ના સાધનો અન ે
માગ�દિશ�કા માટ�ના તમારા િવચારો �ુ ંછે, � હાલમા ંરોગચાળાન ેકારણે આપણા ભણતરના વાતાવરણમા ંમાનિસક 
�વા��ય સાથ ેસઘંષ� કર� ર�ા છે? 
  
માનિસક �વા��ય સહાય માટ� �જ�લાના તા�તરમા ં��બુોનટે સાથ ેકરાર થયો છે અન ેત ેિવ�ાથ�ઓને ઓળખવાની 
જ�ર છે અને સસંાધનો તેમના તરફ દોરવાની જ�ર છે. ફર� એકવાર, સમ�યા ઠ�ક કરવી ��ુક�લ છે �યા ં�ધુી તમે 
�ણતા નથી ક� ત ે�ાથંી આવી રહ� છે. આઉટર�ચ ત ેબનાવવી પડશ.ે �ુ ંઘણી બધી બોડ� મી�ટ��સમા ંગયો � ં�યા ં
માતાિપતા આવ ેછે અને બોડ�ને સબંોધન કર� છે, તમેની �ચ�તાઓ વહ�ચ ેછે અન ેબોડ�ની મી�ટ�ગમા ંબોડ� િપ�નેૃ �િત��યા 
આપી શકતો નથી કારણ ક� બોડ� નીિતનો કોઈ ભાગ આગળ અન ેઆગળ વાતચીત થતો નથી. તેઓએ ફ�ત સાભંળ�ુ ં
પડશ.ે પરં� ુ�યાર� તઓે તેને સાભંળે છે, �યાર� આપણે શોધવા પડશ ેક� પડદા પાછળ �ુ ંથાય છે અને �ુ ંત ે��ુાઓ પર 
�યાન આપવામા ંઆવી ર�ુ ંછે. આભાર. 
  
આભાર. �ીમતી ગાડંારા, �ુ ંતમે આ ��નો જવાબ આપવા માગંો છો? 
  
હા, ક�ટલાક એવા િવચારો અને સાધનો � મ� પોલીસ વડા �ી યાર�ો સાથ ેવાત કર� છે અન ેમ� ડ Dr.. એમી �ોસો સાથ ે
વાત કર� છે અન ેતમેની પાસ ેએક આ�ય�જનક �ો�ામ છે � તઓે એક સાથ ે�કૂ� ર�ા છે. અને મા� માનિસક 
�વા��યનો ભાગ એટ�ુ ંજ મહ�વ�ુ ંનથી ખાસ કર�ન ેકોિવડ દરિમયાન, મારો મતલબ ક� �ુ ં�યવહાર ક�ંુ � ંમારા ઘરમા ં
�ણ �કશોરો છે. તેથી �ુ ં��ુ ં� ંક� તેની અસર ફ�ત એક શાળા અન ે�કશોર ક�ાએથી થઈ છે. પરં�,ુ મહ��વની વાત એ 
છે ક�, �યાર� આ િવ�ાથ�ઓ શાળા અને શાળાએ પાછા ફરશ ે�યાર� અમ ે�ુ ંકર��ુ ંઅન ે�ુ ંમા�ુ ં� ંક� તમે �ણો છો �યા ંજ, 
ડ G. �ોસો અને તનેી માનિસક આરો�ય �યવસાિયકોની ટ�મ ખર�ખર ત ેર�ત ે�વી શક� છે. તેથી II �ુ ંબ�ુ ં�ણતો નથી. 
�ુ ંબ�ુ ં�ણવાનો દાવો કરતો નથી. પરં� ુ�ુ ં��ુ ં� ંક� �યા ંિવષયના િન�ણાતો છે � આપણને મદદ કર� શક� છે અન ે
આપણને જ�ર� સાધનો અને સસંાધનો આપી શક� છે. તથેી અમારા બધા બાળકો સફળ છે અન ેઅમે સ�ંમણનો �યવહાર 
કર�એ છ�એ, તે એક �વ�થ ર�તે શાળા છે. 
  
�ુ ંફર� એક વાર સવાલ ફર�થી ચા� ુકર�શ. સાધનો અન ેમાગ�દિશ�કા માટ�ના તમારા િવચારો �ુ ંછે અને �ી કો�લ�સ, તે 
તમારા માટ� છે. હવ ેઅને આગળ જતા તમામ �મરના બાળકોન ેટ�કો આપવા માટ�ના સાધનો અને માગ�દિશ�કા માટ�ના 
તમારા િવચારો �ુ ંછે, � હાલમા ંરોગચાળાને કારણે આપણા ભણતરના વાતાવરણમા ંમાનિસક �વા��ય સાથ ેસઘંષ� કર� 
ર�ા છે? 
  
તમે �ણો છો, તે ર��ુ છે. હા, �ુ ંખર�ખર તે ર��ુ નથી. માર� ઘણા માતા-િપતા �ારા સપંક�  કરવામા ંઆ�યો છે. આ �ગે 
ઘણા લોકો �ચ�િતત છે, િસ�ટમના અમારા ક�ટલાક સૌથી સવંદેનશીલ િવ�ાથ�ઓ. � લોકો સહાય માટ� પહ�ચી ર�ા છે, 
�ઓ ટ�કો માગેં છે. અન ેતમે �ણો છો, �ુ ંમા�ુ ં� ંક� �યા ં�ધુી આપણે વગ�મા ંદર�કન ેપાછા ન લઈએ �યા ં�ધુી ત ે



જ��રયાતોને �રૂ� કરવી �બૂ જ ��ુક�લ હશ.ે મન ેલાગે છે ક� જો આપણે લ�ય િનધા��રત કર�એ, તો અમે લ�યો ન�� 
કર��ુ ંઅને આપણે તે લ�યોને પકડ� શક��ુ,ં આપણે લીધેલા િવિશ�ટ ��ૂસન ે�યાનમા ંલીધા િવના, આપણે આપણી 
�ગિતને માપી શક��ુ ંઅન ે�ણી�ુ ંક� આપણે હક�કતમા ં�ગિત કર� ર�ા છ�એ ક� નહ�. સૌથી અગ�યની બાબત � 
આપણે હમણા ંકર� શક�એ છ�એ તે તે ઉ�ચ જ��રયાતવાળા િવ�ાથ�ઓ, ત ેબાળકો, અમારા બાળકો, અમારા બાળકો � 
�યા ંબહાર છે તે �બૂ જ ખરાબ ર�તે મદદની જ�ર છે. િવશષે િશ�ણ, �ડ�લ�ેસીયા માનિસક �વા��યના ��ો. અમ ેએક 
માગ� સાથ ેઆવવા મળ� છે. તે તે બાળકો છે � િતરાડોમાથંી પસાર થઈ ર�ા છે અન ેજો આપણે �યવસાિયક બાબતોની 
ઝડપથી કાળ� લતેા નથી. તેઓ તે િતરાડોમાથંી પડ� ર�ા છે. 
  
આભાર અને િમસ હ�ર�સન, તમે ક�વી ર�ત ેજવાબ આપશો? 
  
મને લાગે છે ક� COVID 19 િવશનેી કમનસીબ બાબત એ છે ક� ત ેપણ છે, મન ેખબર નથી, મને લાગે છે ક� તે રમત�ુ ં
�ે� બરાબર ક�ુ� છે. બધા િવ�ાથ�ઓ આક��મક �તરના આક��મક શાળાના વષ�થી અન ેઅ�તૂ�વૂ� સમય �ધુીના 
ક�ટલાક આઘાત સાથ ેઅમાર� પાસ ેપાછા આવી ર�ા છે. તથેી �ુ ંખર�ખર આભાર� � ંક� આ બોડ� �ારા સામા�જક 
કાય�કરોમા ં૧.૨ િમ�લયન ડોલર�ુ ંરોકાણ કરા�ુ ંછે. �ુ ંવગ�ખડંના િશ�ક તર�ક� �પ�ટ થવા મા�ં ુ�,ં મને �ુ ંખબર છે ક� 
હા, િવ�ાથ�ઓની આપણી નબળાઇ રહ�લી વ�તી સઘંષ� કર� રહ� છે, પરં� ુખર�ખર, �ુ ંઆ નવા િવ�ની, �ુદ� �ુદ� �ુિનયા 
��ુ ંલાગે છે ત ેઆસપાસ તેમના મનને લપેટ�ન ેબધા િવ�ાથ�ઓન ેહમણા ંજ સઘંષ� ક�ંુ �.ં . તથેી ત ેસવેાઓ ધરાવતા, 
િશ�કો ક� � આઘાત-મા�હતગાર િશ�ણ અને પ�ર��ેયોન ેસમ� છે, � વત��કૂ આપણે હવ ેવગ�મા ંજોઈ ર�ા છ�એ ક� �ુ ં
વ��ુ�અલ �પ ે�ય��ત છે ક� ક�મ તે િવ�ાથ�ઓએ આ સમય દરિમયાન અ�ભુ��ુ ંછે તનેા સબંધંમા ંછે વગ�ખડંની. તેથી ત ે
�બૂ મહ�વ�ુ ંછે ક� અમ ેિશ�કોને તમેના િવ�ાથ�ઓન ે��ેઠ બનાવવા માટ� તયૈાર કર� ર�ા છ�એ અને અમે માનિસક 
અને વત��કૂ �વા��ય િવભાગમા ંડ A. એમી �ોસોના કાય�ન ેટ�કો આપવા�ુ ંચા� ુરાખીએ છ�એ. �ુ ંઆવ�યકપણે માનતો 
નથી ક� 15 સામા�જક કાય�કરો �રૂતા છે તેથી અમાર� રોકાણ વધારવાની જ�ર પડ� શક� છે. 
  
અમારા ભણતર સ�દુાયોમાથંી તેવા સખત ��ોના જવાબ આપવા માટ� ઉમદેવારોનો આભાર. અમે હવ ેતમારા બધં 
િનવદેનો માટ� દો a િમિનટનો સમય કર��ુ.ં અમે સમાન પીળા કાડ�ન ે30 સકંેડ બાક� રાખીએ છ�એ અને લાલ કાડ� તમને 
રોકવા માટ� �છૂશ.ે અમ ે�ીમતી ગાડંારાથી �ારંભ કરવા જઈ ર�ા છ�એ. �ીમતી ગાડંારા, તમને �થમ બધં િનવદેન 
મળે છે. 
  
આભાર. અને ફર�થી �ુ ં�લસે છ માટ� દોડતા ઉમદેવારો અન ેપીટ�એ અન ેકાઉ��સલન ેપણ આ મચં રાખવા માટ� આભાર 
મા�ુ ં�.ં �ુ ંછની માતા �,ં એક ઓટ�ઝમ સાથ ેઅન ેબ ેએડ�એચડ� સાથ.ે �ુ ંઅ��ુય રાઉ�ડ રોક આઈએસડ� િશ�ક અને 
કોચની પ�ની � ંઅન ે�ુ ંએક �વયસેંવક અને એડવોક�ટ અન ેમાગ�દશ�ક �.ં �ુ ંજો� � ંઅન ે�ુ ંિવ�ાથ�, િશ�ક અને 
સ�દુાયના સ�ય ���ટકોણથી િનરાશાઓ અન ેસફળતાઓ સાભં�ં �.ં જો બોડ�મા ં� ૂટંાઈ આવ,ે તો હા, �ુ ંબધા િવ�ાથ�ઓ 
અને માતાિપતાની સલાહ આપીશ. �ુ ંસાભંળ�શ ક� રાઉ�ડ રોક આઈએસડ� ત ેબની શક� ત ેર�તે બનાવવા માટ� �ુ ંિશ�કો, 
સચંાલકો અને સ�દુાયના સ�યો સાથ ેમળ�ને કામ કર�શ. �ુ ંન�� કર�લા મ�ે��સ માટ� અમારા અધી�કન ેજવાબદાર 
રાખીશ અને �ુ ંસ�દુાય માટ� પારદશ�ક હોઈશ. માર� દાદ�એ મન ેહમંશેા ંએક �વોટ ક�ુ ંહ� ુ ંક� તે હ� પણ માર� સાથ ેછે 
અને મારા છ બાળકો છે, તેથી �ુ ંતે અવતરણને �દયમા ંરા�ુ ં�.ં તણેે મન ેક�ુ ંક� બાળક ઉછેરવામા ંગામ લ ેછે અન ે�ુ ં
મા�ુ ં� ંક� તે �દલથી. રાઉ�ડ રોક આઈએસડ�ના અમારા િવ�ાથ�ઓ માટ�, અમ ેબધા જ ત ેગામ છ�એ, �ુ ંતમારો મત 
મેળવવા બદલ સ�માન અન ેઆભાર� રહ�શ. ગદંારાન ેમત આપો, છ�ા �થાન.ે આભાર. 
  
આભાર, �ીમતી ગાડંારા. �ી ��મટ, તમે બધં કરવા માગંો છો? 
  
ચો�સ, આભાર. મ� અગાઉ ��ટ� મ Mathનો ઉ�લખે કય� હોવાથી, મન ેલાગે છે ક� નવ�ેબરમા ંઅ�ય ��ટ�ઓનો અમને 
ઉ�લખે કરવો તે મા� ઉ�ચત છે. �ુ ં��ટ� િન�� ગ�ઝાલેઝન ેતમેની સ�દુાયની સવેા માટ� આભાર� �.ં તેણે છ વષ� સવેા 
આપી. આભાર, ��ટ� ગ�ઝાલઝે. �ુ ંતમને તમાર� આગામી � ૂટંણીમા ં�ભુ�ેછા પાઠ�ુ ં�.ં �ુ ં��ટ� ચા�સ� ચડેવલેનો એક 
િવશષે આભાર મોકલવા મા�ંુ ં�.ં �ુ ંહમંશેા સાભંળવા માટ� તયૈાર હોવા બદલ ��ટ� ચેડવલેનો આભાર મા�ુ ં�.ં ચાડ 
પોતાને ત ેદર�કને ઉપલ�ધ કરાવતો હતો �ણે પોતાનો સમય મા�ંયો હતો અન ે�જ�લાનો સામનો કર� રહ�લા ��ુાઓ પર 
પોતાના િવચારો શરે કરવા માટ� હમંશેા તૈયાર હતો. ��ટ� ચેડવલે િવ�ાથ�ઓ અન ે�ટાફ માટ� ચ�ે�પયન હતા. તે �કૂ� 
જશ.ે તમાર� 12 વષ�ની સેવા બદલ ��ટ� ચડેવલેનો આભાર. ��ટ� મસેન �સૂા ��ટ� તર�ક�ની તેમની ચાર વષ�ની �દુત 



�રુ� કરશ.ે �ુ ં��લૂ બોડ�ના ઉમેદવાર અને ��ટ� માટ� નવી બાર ગોઠવવા બદલ ��ટ� �સૂાન ેઆભાર મા�ુ ં�.ં માર� પાસ ે
અહ� ��ટ� �સૂાની બધી િસ��ઓ શરે કરવાનો સમય નથી, પરં� ુ�ુ ંતમેન ેમારા ઉમદેવાર વબે ��ૃઠ dgs4rrisd.org પર 
પો�ટ કર�શ. આભાર ��ટ� મોસેસને. મ� મારા દ�શની સવેા કર� છે અન ેહવ ેમારા સ�દુાયની સવેા કરવા માટ� એક 
સ�માન અને િવશષેાિધકાર બની રહ�શ ે� અમારા બાળકોની જ��રયાતોન ે�ણૂ� કર� છે. સલામત શાળાઓ, િશ�ણમા ં
સમાનતા, સમાનતા અને સસંાધનો. ��ટ� તર�ક� મારો ભાર હમંશેા ંરહ�શ,ે િવ�ાથ�ઓ અન ેિશ�કો ઝગમગાટ અને કાચ 
પહ�લા.ં ફ��સી ઇમારતો સરસ છે, પરં� ુત ેઅમારા બાળકોન ેિશ��ત નથી કરતી. મત આપવા�ુ ંયાદ રાખો, ડ�િવડ � 
��મટ, આરઆરઆઈએસડ� �લસે 6. 
  
આભાર. �ી ��મટ. �ીમતી હ��રસન, �ૃપા કર�ન ેઅમાર� સાથ ેતમા�ંુ સમાપન િવધાન અમાર� સાથ ેશરે કરો. 
  
�શુી થી. �ુ ંઆજ રાત અહ� આવીને �બૂ �શુ � ંક� અ�ય ઉમદેવારો અન ેમાર� �િત તરફથી સાભંળવામા ંમનોહર 
લા��ુ,ં ઘણા બધા ��ુય ��ુાઓ બ�યા છે અન ેતથેી �ુ ંતમાર� પાસથેી સાભંળ�ન ેઆભાર� �.ં આભાર પીટ�એ. �ુ ંતમને 
�ણવા મા�ં ુ� ંતે છે ક� �ુ ંતમને � ર�તે કરવા જઇ ર�ો � ંત ેર�ત ેકહ� ર�ો નથી ક� �ુ ં� વ���ુ ુ ંવચન આ�ુ ં�.ં મ� 
પહ�લેથી ક�ુ� નથી. �ુ ંમા�ુ ં� ંક� મારો ઇિતહાસ શ�ૈ�ણક વક�લ તર�ક�, બધા બાળકોના �મેી અને ટ�ક�દાર અને રાઉ�ડ રોક 
આઈએસડ� તર�ક� અને સમિપ�ત સ�દુાયના સ�ય તર�ક� બોલે છે. તથેી મ� તમન ેિવશષે િશ�ણના િવ�ાથ�ઓના 
માતાિપતાને દર�ક બોડ� મી�ટ�ગમા ંબોલતા સાભં�યા છે. મ� �ડ�લ�ેસીયા માતાિપતાન ેદર�ક બોડ� મી�ટ�ગમા ંબોલતા 
સાભં�યા છે. મ� સાભં��ુ ંછે ક� દર�ક બોડ� મી�ટ�ગમા ંતમ ે��થરતા બોલી ર�ા હોવ અન ેતમાર� જ��રયાતો, તમારા 
બાળકની જ��રયાતો, અમારા સ�દુાયોની જ��રયાતોની �હમાયત કરો. માર� ગેર�ટ� એ છે ક� �ુ ંતમને સાભંળ�શ અને �ુ ં
કાય�વાહ� કર� અન ેસાભંળવાની યોજના ક�ંુ �.ં �યા ંતમ ેમાનતા નથી ક� અમ ેસહમત નથી, �ૃપા કર�ન ેઆગળ વધો. �ુ ં
કોઈની સાથ ેવાત કર�ને �શુ � ંઅને મા�ંુ �લટેફોમ� રાજક�ય નથી. મા�ંુ �લટેફોમ� એક છે � િવ�ાથ�ઓની જ��રયાતોન ે
ક���મા ંરાખ ેછે અન ેખાતર� કર� છે ક� આપણે આપણી પાસનેી તમામ બાબતોનો ઉપયોગ કર� શક�એ છ�એ, અન ેરાઉ�ડ 
રોક આઈએસડ�મા ં� આશીવા�દો છે તે િવ�ાથ�ઓન ેટ�કો આપવા અન ેિશ�કો�ુ ંસમથ�ન કરવા અને એક મજ�તૂ 
સ�દુાય બનાવવા માટ� કર� છે. તમે મારા માટ� www.tiffanie4rrisd.com પર જોઈ શકો છો અને �ૃપા કર�ન ેમને, 
ઉમેદવાર ક� �ની રસીદો છે તનેે મત આપો. આભાર. 
  
આભાર, �ુ. હ�ર�સન. �ી કો�લ�સ �લોર માટ�ના તમારા સમા��ત િવધાન માટ� તમા�ંુ છે. 
  
પહ�લા �ુ ંપીટ�એ અન ેબોડ�નો આભાર મા�ુ ં�.ં મન ેઆ મચંમા ંતમન ેસબંોધન કરવામા ંસમથ� થવા�ુ ંઆટ�ુ ંસ�માન 
ર�ુ ંછે. અન ેમા�ંુ સ�માન ર�ુ ંછે ક� તમે તમાર� સાથ ેવાત કર� શકશો અન ેઆ અ�ય ઉમદેવારો સાથ ેહાજર રહ� શકશો. 
મારો હ�� ુએ છે ક� તે મહાન મૌન બ�મુતી માટ� અવાજ ત ેલોકો માટ� છે �ઓ આપણા દ�શના �થાપક િપતાની ���ટને 
માન આપ ેછે. આપણી સ�ંથાઓમા ંદ�શભ��ત, આદર, �ામા�ણકતા અન ેરંગ �ધ�વની અમાર� મહાન, ટ��સાસ 
પરંપરાઓને આદર આપવા. આપણે પહ�લા અમારા િવ�ાથ�ઓન,ે અમારા િ�ય બાળકોન ે�કૂવાની જ�ર છે. એવી 
ક�ટલીક િવચારધારા નથી ક� � તમેને કહ� છે ક� તઓે નબળા, દબાયલેા, શ��તિવહ�ન છે. અમન ેત ેપ ેgeneration◌ીની 
સફળતાની ચાવી તર�ક� શીખવા માટ� િશ�ણ અન ેસખત મહ�નતની જ�ર છે. મહ�રબાની કર�ને �ૃપા કર�ન ે�યા ંબલેટેના 
�ત �ધુી અટક� �ઓ. અમે તમારા પર િનભ�ર છ�એ, �ૃપા કર� 6 �થાન માટ� રસલે િવ��ટન કો�લ�સને મત આપો. 
આભાર. ફર�થી, પીટ�એ. બોલવા�ુ ંમા�ંુ સ�માન હ� ુ.ં 
  
અમારા મતદાર ઉમેદવારો, �ી કો�લ�સ, �ીમતી હ��રસન, �ી ��મટ અન ે�ીમતી ગાડંારાનો આ મતદાર કાય��મમા ંભાગ 
લેવા બદલ આભાર. પીટ�એ સ�દુાય, શાળાઓ, વાલીઓ, િશ�કો, �બધંકો અન ેરાઉ�ડ રોક આઈએસડ�ના 
િવ�ાથ�ઓની સવેા કરવાની તમાર� તૈયાર�ને �બરદાવ ેછે. �ૃપા કર�ન ેયાદ રાખો ક� �ારં�ભક મતદાન 13 
October�ટોબર, મગંળવારથી શ� થાય છે. અન ે� ૂટંણીનો �દવસ 3 નવ�ેબર, મગંળવાર છે. આ મચં પીટ�એની 
વબેસાઇટની રાઉ�ડ રોક કાઉ��સલ પર પો�ટ કરવામા ંઆવશ.ે ક�  RRISDPTA.ORG   એક ROUND ROCK ISD 
કાઉ��સલ પીટ�એ સામા�જક મી�ડયા પર ND અ�ય જ�યાએ ફોરમમા ંસાથ ેકારણ ક� તઓે થાય છે. ઉમેદવારની બાયો 
મા�હતી પણ પો�ટ કરવામા ંઆવશ,ે અન ેફોર�સન ેપગલ,ે ઉમદેવારોન ેલે�ખત ફોમ�મા ંઅ�ય �થાનોના ફોરમમા ં
�છૂાયેલા ��ોના જવાબ આપવાની તક મળશ.ે આભાર ઉમદેવારો અન ે�ભુ રા�ી. 
 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=gu&u=http://rrisdpta.org

