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�લેટ 2 આરઆરઆઈએસડ� ��લૂ બોડ�ના ��ટ� ઉમેદવાર મચં, પીટ�એની રાઉ�ડ રોક 
આઈએસડ� કાઉ��સલ �ારા સચંા�લત 
  
**** �ૃ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 ંતમા�ંુ �થાન બ ેમાટ� 
છે. પીટ�એની રાઉ�ડ રોક આઈએસડ� કાઉ��સલ પછ� �ુ ં�નહેલ �ફક� રા��પિત � ંએક �બન-�યવસાિયક �બન-સા�ંદાિયક 
�બન-પ�ીય સગંઠન � કોઈપણ ઉમદેવાર અથવા રાજક�ય પ�ન ેસમથ�ન આપ�ુ ંનથી. �ુ ંઅમારા િવશષે અિતિથઓ, 
ટ��સાસ પીટ�એ ��ખુ ��ુ ક�નોન અને ટ��સાસ પીટ�એ ��ખુ, મ�ેરસોલ ર��ડલન ેપસદં કરવા મા�ંુ ં�.ં આ� અહ� 
આવવા બદલ આભાર. અમાર� �હમાયત સિમિત બધા શીખતા સ�દુાયો�ુ ં�િતિનિધ�વ કર� છે અને આ મચંો માટ�ના 
��ો આપણા સ�દુાયમાથંી લવેામા ંઆ�યા હતા. �મ ક� તમ ે�ણો છો ક� પીટ�એ એ રા��ની સૌથી �ૂની અને સૌથી મોટ� 
બાળ �હમાયત સ�ંથા છે, �ના ંપ�રવારો અને સ�દુાયોન ેબધા બાળકોની �હમાયત કરવા માટ� સલં�ન અને સશ��તકરણ 
�ારા દર�ક બાળકની સભંિવત વા�તિવકતા બનાવવા�ુ ંલ�ય છે. �ૃપા કર�ન ેમન ેઅમારા સહભાગીઓને યાદ કરાવવાની 
મ�ૂંર� આપો ક� બાળકો સ�હતના પ�રવારો આ ફોરમન ે�વતં તમેજ ર�કોડ� કરવામા ંજોશ.ે અમે અપે�ા રાખીએ છ�એ ક� 
દર�ક �ય��તએ �યવસાિયક ર�તે પોતા�ુ ંસચંાલન કર�ુ ંજોઈએ અન ેઅમારા �વયસંવેકો અન ેએકબી� ��યે આદર 
રાખીએ. જો આપણે િવ�પેજનક વત�ન જો�ુ ંતો ચેતવણી 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� 
મેળવી શક�એ. તનેી સાથ ે�ુ ંતમને અમાર� કાઉ��સલ પીટ�એ એડવોક�સી ચેર �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 ફોમ� માટ� ટાઇમક�પર પણ બનીશ. �ીમતી મા�રયા મ�ેદના િમ�નર, આ �વ�પો માટ� 
અમારા મ�ય�થી સાથ ેતમન ેપ�રચય આ�ુ ંત ેમારા માટ� સ�માન છે. �ીમતી િમ�નર સ�ે�લ ટ��સાસમા ંન�ધપા� અને 
�ુશળ મતદાતા જોડાણ અને સ�દુાય પહ�ચના નતેા છે. ત ેસ�દુાયો અન ેશાળાના �જ�લાઓમા ં�બન-પ�ીય �યાપક 
સ�દુાય મતદાતા સગાઈ �ધુી પહ�ચ અને ભાગીદાર�ના કાય��મો�ુ ંન�ે�ૃવ કર� છે અન ેિવકાસ કર� છે. અ�ણી મતદાતા 
જોડાણ સ�ંથામા ંતે ઇ��વટ� અન ેસમાિવ�ટ�ના �ી� વષ�ના �થાપક નતેા છે. લ�ેટન�ેસના સા�ં�ૃિતક સલાહકાર તર�ક� 
�ીમતી િમ�નરે� 2017 મા ંવોિસસ તેજસની સહ-�થાપના કર� હતી, �ણે ટ��સાસ �હલ દ�શના સમ� સ�દુાયોમા ં
લે�ટન�સ મતદાતા પહ�ચવાના િવષય પર િનયિમત ર�ૂઆત કર� હતી. તણેી Aust��ટનના સમ� ��ેમા ંઅને 
�િુનવીઝન પર િનયિમત �થળો સ�હતના અનેક કાય��મોમા ંમતદારોની સગાઇ અન ેઇિતહાસના િવષય પર �વ�તા 
અને પેન�લ�ટ રહ� છે. અમે �ીમતી િમ�નરને ઉમદેવાર મચંો માટ� તમેનો સમય અન ે�ુશળતા આપવા માટ� આભાર 
માનીએ છ�એ. અન ેતે સાથ ેઉમદેવારો તમારા સારા હાથમા ંછે, �ીમતી િમ�નર. 
  
પીટ�એની રાઉ�ડ રોક આઈએસડ� કાઉ��સલનો આભાર, � આજની રાતના ંમચંન ેમ�ય�થ કરવા માટ� આમ�ંણ આપે 
છે. �ુ ંઅમારા �ે�કોને યાદ કરાવવા માટ� આ �ણ લેવા મા�ં ુ� ંક� �યાર� આપણે ��લૂ �ડ����ટ બોડ� ઓફ ��ટ�ની 
office�ફસની ચચા� કર�એ �યાર� અમ ેબલેટે વો�ટ�ગ �ગે ચચા� કર� ર�ા છ�એ. ડાઉન બેલટે વો�ટ�ગ એ offices�ફસો માટ� 
મતદાન કરવાની ���યા છે � ઘણી વાર ��ખુ � ૂટંણી અન ેક��ેસના કાયા�લયોન ેમત આપવા �વી મોટ� � ૂટંણી સાથ ે
જોડાયેલી હોય છે. �ુ ંબ ેઉમેદવારને બધા ઉમેદવારોન ેર�ૂ કરવા મા�ં ુ�.ં લસેી મસે, કોન�લ ��ુ�જ અને મરે� બોન. 
ઉમેદવારોને દર�કન ેબ ેિમિનટના ઉમેદવાર�ુ ંિનવદેન અન ે90-સકે�ડ�ુ ંસમા�ત િનવદેન આપવામા ંઆવશ.ે દર�ક 
સવાલના જવાબ માટ� તમને 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.ે ઉમદેવારોન ેતમેના િવરોધીઓ પરના કોઈપણ 
�ય��તગત �મુલાથી �ૂર રહ�વા�ુ ંકહ�વામા ંઆવ ેછે. ઇવ�ેટમા ંક� �યાર� કોઈ ઉમદેવાર તમેની વબે l�સસે �મુાવ ેછે �યાર� 
અમે કહ��ુ ંક� તેઓ ઝડપથી આ ફોરમમા ંફર�થી દાખલ થાય. વ�ેબનારન ેફર�થી દાખલ કયા� પછ�, તમને ત ે��ોના 
જવાબો આપવાની મ�ૂંર� આપવામા ંઆવશ ેક� �નો તમ ેસમય પરવાનગી આપવા�ુ ં�કૂ��ુ ંછે. અમે ��ો બલેટે 
orderડ�ર અને વકૈ��પકમા ં�છૂ�ુ ં� દર�ક વખતે શ� થાય છે. ચાલો લસેી મઝેના બ ેિમિનટના િનવદેનની સાથ ે�ારંભ 
કર�એ. Ms મસે? 
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�ભુ સાજં. મા�ંુ નામ લસેી મેસ છે અને �ુ ંબ ે�થાન ેદોડ� ર�ો �.ં �ુ ં�તૂ�વૂ� રાઉ�ડ રોક આઈએસડ� �થમ વગ�નો 
િશ�ક, ટ��સાસ રા�યનો વક�લ અન ેમોટ� રા�ય એજ�સીનો વ�ર�ઠ નતેા �.ં સૌથી અગ�ય�ુ ં�ુ ંપા�સી ઉનાળામા ં
પાચંમા ંધોરણનો સમાવશે કરનાર બ ેછોકરાઓની મ�મી �.ં �ુ ં��લૂ બોડ� માટ� દો�ુ ં� ંકારણ ક� �ુ ંરાઉ�ડ રોક 
આઈએસડ�ના બાળકો અને િશ�કોની deeply◌ંડાણ�વૂ�ક �યાન આ�ુ ં� ંઅન ેતઓેન ે��ટ�ઓની જ�ર છે � યો�યતા, 
અ�ભુવો અને �ુશળતાવાળા નેતાઓ છે, �થી ખાતર� થાય ક� બધા બાળકો ખીલે. અમારા િશ�કો પાસે સહાયક 
સસંાધનો અન ેને��ૃવ છે �ની તેઓન ેસફળ થવાની જ�ર છે અન ેઅમારા બાળકોન ેસલામત �ણુવ�ાવાળા િશ�ણ 
વાતાવરણ છે. મારો અ�ભુવ એક િશ�ક, એટન�, નતેા છે અન ેરાઉ�ડ રોક આઈએસડ� મ�મી મને ��ટ� તર�ક� સવેા 
આપવા માટ� સ�જ બનાવ ેછે. મારો િશ�ણ અ�ભુવ મન ેએક િશ�કનો પ�ર��ેય અન ેસમજ આપે છે, ��ુ ં�ુ ંમા�ુ ં� ંક� 
દર�ક શાળા બોડ�ને ખર�ખર જ�ર છે. એટન� તર�ક�, �ુ ંએક િવવચેક િવચારક, એક �િશ��ત �ોતા અને વત�માન િનણ�યના 
લાબંા ગાળાના �ભાવો િવશ ેહમેંશા ંિવચારતો અન ેસલાહ આપતો કોઈ �.ં હાલમા,ં �ુ ંએક મોટ� સ�ંથા માટ� કામગીર� 
અને નીિતઓ અન ે1.4 અબજ ડોલર�ુ ંબ�ટ�ુ ંિનર��ણ ક�ંુ � ંઅન ેમાર� સારા �કુાદાનો ઉપયોગ કરવો પડશ ેઅને 
સગંઠનના સૌથી ��ુક�લ િનણ�યો લવેામા ં�હ�મતથી કાય� કર�ુ ંપડશ.ે અન ેએક મ�મી તર�ક�, મારા બધા બાળકોન ેખીલ ેત ે
�િુનિ�ત કરવામા ંમારો રસ છે. અમારા િશ�કોએ તમેના માટ� જ�ર� ન�ે�ૃવ અન ેસસંાધનોને ટ�કો આપવો પડશ ેઅને ત ે
છે ક� અમારા બાળકોન ેસલામત �ણુવ�ાવાળા ભણતર વાતાવરણ છે. આરઆઈઆરએસડ�ન ેએક ��ટ�ની જ�ર છે � 
મને ગમે છે ત ેજ ત ેસમ� છે પરં� ુકરદાતા ડ ofલરનો સારો કારભાર� હોવાનો વા�તિવક અ�ભુવ ધરાવ ેછે અને �મન ે
સારા શાસનનો સકારા�મક પ�રણામ લાવવાનો અ�ભુવ છે. ઉપરાતં, અમારા િશ�કોન ે�ણુવ�ા��ુત અ�ભુવ 
નેતાઓની જ�ર છે � તઓેને સ�પાયલેા બધા બાળકોન ેશીખવવાની જ�ર છે ત ેખર�ખર સમ� છે. �ુ ંફ�ત આ ઇવ�ેટને 
હો�ટ કરવા માટ� જ નહ�, પરં� ુરાઉ�ડ રોક આઈએસડ� ��લૂ સ�દુાય માટ� કર�લા ઉ��ૃ�ટ કાય� માટ� અને રાઉ�ડ રોક 
આઈએસડ�ની �વો�લટ�ને �િુનિ�ત કરતી તમાર� સગાઈ અન ે�ુ�ચ માટ� આ� રાત ેઘર�થી જોનારા દર�કને આભાર� �.ં 
��થર ��ટ� મડંળ. 
  
આભાર. હવ,ે અમ ેકોન�લ ��ૂીજ પાસેથી સાભંળ��ુ.ં �ી ��ૂીજ, તમાર� પાસ ેબે િમિનટ છે. 
  
�ભુ સાજં. 1994 થી મ� મા�ંુ મોટાભાગ�ુ ં�વન �વુાન લોકો સાથ ેકામ કરવા અન ેલડવામા ંિવતા��ુ ંછે. Aust��ટનમા ં
અ�ડરઅરવટે�ડ િમડલ ��લૂના િવ�ાથ�ઓથી લઈન,ે અ�યતં હોિશયાર ગેરસમજની શ�આતના ક collegeલજેના 
િવ�ાથ�ઓ અન ેપિ�મી મેસે��સેુ�સ �ધુી, ખાસ કર�ન ેિવ�ચ� અન ેમહ�વાકા�ંી હાઇ ��લૂના િવ�ાથ�ઓ વોિશ��ટન 
ડ�.સી. મારા બધા �યાપક અ�ભુવ અને િશ�ણમા,ં મ� શી�યા છે ત ે�બૂ જ મહ�વ�ણૂ� પાઠમા ંઘણી વ��ઓુ શીખી છે આ 
છે: જો કોઈ તક અન ેટ�કો આપવામા ંઆવ ેતો કોઈપણ િવ�ાથ� સફળ થઈ શક� છે. આથી જ �ુ ંરાઉ�ડ રોક આઈએસડ� 
બોડ�મા ંસવેા આપવા મા�ંુ ં� ંકારણ ક� અમાર� પાસ ે�ટલા સસંાધનો છે ત ેઘણા બધા િવ�ાથ�ઓ છે �મને સફળતા માટ� 
જ�ર� તક અને ટ�કો આપવામા ંઆવી ર�ો નથી. અમાર� પાસ ેકાળા િવ�ાથ�ઓ રા�યના શ�ૈ�ણક ધોરણોન ે�રૂા 
કરવામા ંિન�ફળ ર�ા છે. દર�ક ��ુય મ�ે�કમા ંએકલા �જ�લાની સર�રાશ રહ�વા દો, ભણતર િવકલાગં િવ�ાથ�ઓ અને 
ઇ.એસ.એલ. િશ�ણ મળેવતા િવ�ાથ�ઓ, �યાર� સહાયકની વાત આવ ેછે �યાર� ત ે�જ�લામાથંી જવાબદાર� અને 
પારદિશ�તા મેળવતા નથી. અસમાન િશ�ત �યવહાર �ારા અમ ેપહ�લાથી જ િવ�ાથ�ઓન ેહાિંસયામા ંધક�લી ર�ા છ�એ. 
અમાર� પાસ ેસસંાધનો વ� ુસારા થવા માટ� છે, પરં� ુઅમન ેબોડ�મા ંન�ે�ૃવની જ�ર છે � વ� ુસાર� માગં કરશ.ે પસદંગી 
�પ�ટ છે. તમે ��થરતા માટ� �થાયી થઈ શકો છો અન ેિવ�ાથ�ઓન ેપાછળ છોડ� શકો અથવા અમે વ� ુસાર� માગં કર� 
શક�એ છ�એ. જો તમને પ�રવત�ન જોઈએ છે, જો તમ ેવ� ુસારા ઇ�છતા હો, તો કોન�લ ��ૂ��જને મત આપો. આભાર. 
  
આભાર, �ી �લુ�રજ. અને �ત ેમેર� બોન. તમાર� પાસ ેબે િમિનટ છે. 
  
આભાર. હાય, �ુ ંડો. મરે� બોન �.ં માર� પાસે રાઉ�ડ રોક આઈએસડ�મા ંબ ેછોકર�ઓ છે એક છમા ંછે અને એક નવમી 
ધોરણમા ંછે. અન ે�ુ ંએક ગર�બ �ામીણ સ�દુાયમા ંએક શાળા ક�.થી 12 �ધુીના એક િશષ�કમા ંઉછય�. અને �ુ ં
માતાિપતા સાથ ેઉછય� �મને ક collegeલજેમા ંજવાની તક ન હતી, પરં� ુતઓેએ અમારા પર અસર કર� ક� મારા ભાઈ 
અને માર� �િુનવિસ�ટ� પછ� જ�ુ ંજોઈએ. હાઇ ��લૂ. અન ે�ુ ંએરફોસ� બેઝની આ�ુબા�ુ પણ ઉછય� �યા ંમ� � કંઈપણ 
ઉડ�ુ ંત ેમાટ� મારો �મે જોયો અને જોયો. તેથી હાઇ ��લૂ પછ�, �ુ ં�િુનવિસ�ટ� ગયો અન ેમ� એરો�પસે એ��જિનય�ર�ગમા ં
�નાતકની �ડ�ી મેળવી. તે પછ�, �ુ ં�ડફ��સ �ડપાટ�મ�ેટ ઓફ �ડફ��સ કો��ા�ટસ� માટ� કામ ક�ંુ � ંઅને મ� કામ કરતી વખત ે
તેઓએ મારા મા�ટસ� અને િસ�ટમ શ�ેર�ગ માટ� �કૂવણી કર�. પછ�થી, �ુ ંકામ પર જતો ર�ો અને િસ�ટમો 



એ��જિનય�ર�ગમા ંમારો પીએચડ� પણ મેળ�યો. �ુ ંહાલમા ંનાસા સાથ ેપરામશ� કર� ર�ો � ંઅને ચ�ં અને િમશન � ૂ
મગંળ પર કામ કર� ર�ો �.ં �ુ ંવષ�મા ંબ ેવાર નોવ�મા ંપણ ભણા�ુ ં�.ં મ� મારા િશ�ણ �ારા જો�ુ ંછે ક� �યાર� તમે ઉ�ચ 
િશ�ણ મળેવતા હો �યાર� દરવા� ઉ�ચ ધાર પર ખોલવામા ંઆવ ેછે. અન ે�ુ ંદો�ુ ં� ંકારણ ક� �ુ ંઈ�� ં� ંક� રાઉ�ડ રોક 
આઈએસડ�ના દર�ક િવ�ાથ�, કાર�કદ�ના � પણ પા� પસદં કર� ત ેહાઇ ��લૂ પછ� સફળ થાય. મારા માતાિપતાએ મારા 
સ�દુાયની સવેા કરવાની ઇ�છા ��ેરત કર�. મન ેરસની કોઈ તકરાર નથી. �ુ ંનોવ�મા ંનાસા અને �િુનવિસ�ટ� માટ� કામ 
ક�ંુ �.ં તેથી �ુ ંમા� દર�ક િવ�ાથ�ની સવેા કરવા મા�ંુ ં�.ં �ુ ંમાર� નોકર�મા ંએક ટ�મ ખેલાડ� �.ં �ુ ંિવિવધ ટ�મો સાથ ે
કામ ક�ંુ �.ં અને માર� િસ�ટમ એ��જિનય�ર�ગ �ુશળતા સાથ,ે માર� પાસ ેગોલન ેizeપચા�રક બનાવવાની અને તમેની 
સફળતા�ુ ંિનર��ણ કરવાની �મતા છે. અને �ુ ંઆશા રા�ુ ં� ંક� તમ ેડ place મરે� બોનન ેબી� બ ે�થાને મત આપશો. 
  
આભાર, અને તમારો આભાર. ચાલો સ�દુાયના ��ો સાથ ેઆગળ વધીએ. ઉમદેવારો માટ�નો પહ�લો �� એ છે ક� 
રોગચાળા દરિમયાન આપણે િશ�ણની શોધખોળ કર��ુ ં�યાર� આગામી �ણ, છ, નવ મ�હના માટ� તમાર� આદશ� યોજના 
�ુ ંહશ?ે �ી વો���જ? 
  
ઓહ, �ુ ંકહ�શ ક� મારો �યવસાયનો �થમ �મ એ શહ�ર, કાઉ�ટ� અન ેઅ�ય તમામ સરકારો સાથ ેકામ કરવાનો છે ક� � 
ખર�ખર બધા લોકો માટ� કામ કર� ર�ુ ંછે તે યોજના ઘડ� કા tryવાનો �યાસ કરશ ેકારણ ક� આ કોઈ સમ�યા નથી ક� 
એકલા જ ��લામા ંઉક�લી શક� છે. અને તથેી આપણે બધા �ોતોથી સમ�વય મળેવવાની જ�ર છે �ની પાસે �ુદા �ુદા 
િવચારો છે, િવિવધ કાય�ની �ુદ� �ુદ� યોજનાઓ છે � અમન ેખર�ખર આ ��ુાન ે�ૂર કરવામા ંમદદ કર� શક� છે. તેની 
સાથ,ે મને ખર�ખર લાગે છે ક� �ુ ં��ુત વયની દ�ખર�ખ રાખતી વખત,ે બધા જ લોકો માટ� સલામત રહ� શક� અને કોઈએ 
ખર�ખર પોતા�ુ ં�વન �વ�ુ ંન પડ� તે માટ� તમામ િવ�ાથ�ઓ માટ� િવિવધ �તરના ં�ૂર�થ િશ�ણ �દાન કર�ન ે
સલામત વાતાવરણ બનાવવાનો �યાસ કર�શ. તઓે લાયક િશ�ણ મળેવવાનો �યાસ કરવા માટ�ની લાઇન. 
  
બરાબર. આભાર. િમસ બોન? 
  
હા. �ુ ંિશ�કો અન ેમાતાિપતા સ�હત સ�દુાય �ધુી પહ�ચી શ�ંુ � ંઅન ેહાલમા ં� જ�ર�યાતો છે ત�ેુ ં��ૂયાકંન કર�શ. 
મને લાગે છે ક� ઘણા બધા ઇન��ુસ આ�યા છે, પરં� ુમન ેલાગે છે ક� બધાન ેએકઠા કરવાની અને ��ૂયાકંન કરવાની 
જ�ર છે અને આ સમય ેઆપણે ખર�ખર આપણા સ�દુાયની જ��રયાતોન ેસમજવાની જ�ર છે. એકવાર આપણે તે 
જ��રયાતો સમ� લઈએ પછ� �ુ ંદરખા�ત કર�શ ક� આપણે �ણથી છથી નવ મ�હના માટ� કોઈ યોજના બનાવી�ુ ંઅને �ુ ં
કહ�શ ક� આવી શક� તેવી બધી �ુદ� �ુદ� પ�ર��થિતઓ માટ� આપણન ેઆક��મક યોજનાઓની જ�ર છે. તમે લોકો 
સાભંળશો, તમે �ણો છો, જો આપણે બી� કોિવડ અ�ભુવમાથંી પસાર થઈએ તો �ુ ંથાય છે, જો આપણન ેખરાબ ��નૂો 
ખરાબ અ�ભુવ હોય તો �ુ ંથાય છે, તેથી મને લાગે છે ક� આપણે સતત યોજનાઓ �કૂવાની જ�ર છે અને �યા ંએક 
�લે�કુ �કૂવાની જ�ર છે � �યા ંબ� ુજ છે. , તથેી અમ ેઆવતા વષ� � બન ેત ેસાથ ેજવા તયૈાર છ�એ. આભાર. 
  
આભાર. િમસ મેસ? 
  
હા. તેથી પહ�લા મન ેલાગે છે ક� આપણે હાલમા ં� સસંાધનો છે તનેો ઉપયોગ કરવાનો કોઈ ર�તો શોધવો પડશ.ે અને આ 
આગામી �ણથી છ મ�હનામા ંફ�ત એ �િુનિ�ત કરવા માટ� છે ક� આપણે ખર�ખર આપણા બધા બાળકોને સવેાઓ આપી 
ર�ા છ�એ �થી અમારા કોઈ પણ બાળકો પાછળ ન રહ� �ય. અન ે�ુ ં��ુ ં� ંક� વષ� શ� થતાનંી સાથ ેજ �જ�લાએ આ 
કરવાનો �યાસ કય� છે. મને લાગે છે ક� અ�ભગમ સાથ ેસમ�યાઓ આવી છે અન ેઆપણે ખર�ખર ફર� �લુાકાત લવેાની 
જ�ર છે અને જોઈએ ક� આપણે કઈ ર�તે વ� ુસા�ંુ કામ કર� શક�એ. ત ેપછ� આપણે યોજનાઓ શ� કરવી પડશ ેક� 
વ��ઓુ ક�વા દ�ખાશ ે�યાર� છેવટ� અમારા બધા બાળકો વગ�ખડંમા ંપાછા આવીન ેમા�યતા આપી ગયા ક� છે�લા ઘણા 
સમયથી વ��ઓુ અ��થર રહ� છે, ખર�ખર માચ�થી, અન ેઆપણે ક�વી ર�ત ેજઈ�ુ ંવગ�ખડંમા ંપાછા આવ ે�યાર� તઓે �યા ં
હોય �યા ંમળવાની યોજના ઘડ�એ છ�એ અને અમ ેઅમારા િશ�કોન ેક�વી ર�ત ેતયૈાર કર��ુ ંઅને તઓેને ત ેપ�ર��થિત 
માટ� જ�ર� સપોટ�  અન ેસસંાધનો ક�વી ર�તે �દાન કર�એ? 
  
ઠ�ક છે. આભાર �ીમતી મેસ. અમે બી� �� સાથ ે�ારંભ કરવા જઈ ર�ા છ�એ. અન ેઆ શ� કરવા માટ� િમસ બોન 
સાથ ેહશ.ે અમારા ઘણા રાઉ�ડ રોક આઈએસડ� પ�રવારો હાલમા ંસ�ંમણ અથવા હાઉિસ�ગ / �ડ અ�રુ��ત છે. આવ�યક 
સેવાઓની access�સસે ક�વી ર�ત ેબધા માટ� વ� ુ�સુગંત બનાવવી ત ે�ગેના તમારા િવચારો અમાર� સાથ ેશરે કરો. 



  
મહાન ��. તથેી �ુ ંપહ�લા કહ�શ, મને લાગે છે ક� આપણે �યા ંજ�ુ ંપડશ ે�યા ંલોકોન ેઆપણી જ�ર છે. તેથી મન ેલાગે છે 
ક� આપણે તેઓને �યા ંમળવાની જ�ર છે. બાળકો ક� � સ�ંમણમા ંછે અથવા પ�રવારો � સ�ંમણમા ંછે. મને લાગે છે ક� 
આપણે આપણા સ�દુાય �ધુી પહ�ચવાની જ�ર છે. �યા ંઘણી બધી મોટ� સવેાઓ છે � આપણા સ�દુાયમા ંછે અને મને 
લાગે છે ક� અમને તે સાથ ેભાગીદારની જ�ર છે. �ુ ં��ુ ં� ંક� પીટ�એ કાઉ��સલમા ંખર�ખર થો�ુકં રમત છે, તેથી તમ ે
�ણો છો ક� તે લોકો �ધુી પહ�ચ�ુ,ં પરં� ુમને ખર�ખર લાગે છે ક� આપણે આપણા સસંાધનો એકિ�ત કરવાની અન ે
આપણા સ�દુાય �ધુી પહ�ચવાની અને ત ેપ�રવારો �ધુી પહ�ચવાની જ�ર છે � તમેા ંછે સ�ંમણ અને ખોરાકની 
અસલામતી અન ેઅમે ખાતર� કર�એ છ�એ ક� અમ ેતમેન ેસમથ�ન આપી ર�ા છ�એ. તમ ે�ણો છો, અમે �િુનિ�ત કર�એ 
છ�એ ક� િશ�કો વગ�ખડંમા ં�ણે છે ક� � બાળકોન ેસહાયની જ�ર હોય છે તઓેન ેસ�ંમણ અન ેખોરાક અને �રુ�ા બનંનેી 
જ�ર હોય છે ત ેસહાય મેળવવામા ંઆવ ેછે. આભાર. 
  
આભાર �ીમતી અ��થ. Ms મસે? 
  
આભાર. તેથી મન ેલાગે છે ક� આપણે � કરવા�ુ ંછે ત ે�થમ વ�� ુએ છે ક� આપણે ખર�ખર � લોકોને અમાર� સવેાઓની 
જ�ર છે તે લોકો �ધુી ક�વી ર�તે પહ�ચી શક�એ. તમ ે�ણો છો ત ેએક વ�� ુતમ ે�ણો છો, અને મને આ એક વગ�ખડંમા ં
િશ�ક તર�ક� મળ� છે, અન ેક�ટલીકવાર માતાિપતા �ધુી પહ�ચ�ુ ં��ુક�લ છે, ખાસ કર�ન ેએવા ઘરોમા ં�યા ંતમે �ણો છો 
ક� બાળકો સ�ંમણમા ંહોય તવેા પ�રવારો સ�ંમણમા ંહોય છે અન ેમાતાિપતાન ેસતત ઉપલ�ધતા અને �વી વ��ઓુ ન 
મળ� શક�. ક�. અન ેતેથી અમે તે િવ�ાથ�ઓને ક�વી ર�ત ેમળેવી શક�એ? અન ેત ેપછ� અમાર� અમારા સ�દુાયને િશ��ત 
કર�ુ ંપડશ ે�થી અમારા પ�રવારોને ખબર હોય ક� કઈ સવેાઓ ઉપલ�ધ છે અન ેઅમ ેસસંાધનોન ેક�વી ર�ત ેto�સેસ 
કર�ુ ંતે �ણતા હોવા માટ�, કોનો સપંક�  કરવો ત ે�િુનિ�ત કરવા અમાર� ��ેઠ �યાસ કરવો પડશ.ે અને ખર�ખર તે �ુ ંછે 
તે �િુનિ�ત કરવા માટ� ક� આપણા બધા બાળકોન ેતઓેની પાસ ેભલે ત ેજ હોય   �યા ંતઓેની જ�ર હોય �યા ંબરાબર છે. 
  
આભાર. �ીમતી મસે. �ી ��ૂીજ? 
  
હા, �ુ ંઆ �વી પ�ર��થિત િવશ ેિવચા�ંુ � ં� ખર�ખર અ�તૂ�વૂ� છે ત ેઅ�તૂ�વૂ�ની આવ�યકતા છે, તમે �ણો છો 
�િતસાદ અન ેમન ેલાગે છે ક� શા��દક ર�તે આપણે કર� શક�એ છ�એ અન ે� બાબતોનો આપણે પહ�લા ં�યાસ કય� નથી 
તે કર� ર�ો છે. � �ુ ંકહ�શ ત ેસામા�જક કાય�કરોનો ઉપયોગ શામલે છે �નો અમ ેહમણા ંજ ભાડ� લીધો છે અને ત ેશોધવા 
માટ� તમેની સાથ ેકામ કર�એ છ�એ, હ�ય, એવા �ોત છે ક� � પહ�લાથી જ આ પ�રવારોન ેટ�કો આપવા અને સહાય કરવા 
માટ� �ુદ� �ુદ� ર�તોથી છે. તેઓ �ુ ંકર� છે? તેઓ કોણ છે તથેી અમ ેતમેની પાસ ેપહ�ચી શક�એ છ�એ, તેઓ �ુ ંકર� ર�ા 
છે ત ેશોધી કા .◌ો અન ે�તર �ા ંછે અને એવા પ�રવારો �ધુી પહ�ચવા માટ� સામા�જક કાય�કરો સાથ ેપણ કામ કર� શક� 
છે, �મની સભંિવત સભંાવના બાક� છે. મને એમ પણ લાગે છે ક� તમાર� સાથ ેકામ કર�ન ે�યવસાયો, ખાસ કર�ન ેર��ટ 
restaurantsર��સ અને તે �થાનો ક� � કા ંતો સ�ંણૂ� ર�ત ેખોલવા સ�મ નથી અથવા તમેની સાથ ેસમયગાળાની 
કામગીર� ખોલી શકશ ેનહ� તે જોવા માટ� ક� �ુ ંત ેભોજન સાથનેા અથવા કોઈપણ �કારના ંસસંાધનોમા ંછે ક� ક�મ ત ે
અમને મદદ કર� શક�. તે શ� તટેલી ઝડપથી અન ેકાય��મ ર�ત ેત ેપ�રવારોના સસંાધનો મળેવવામા ંમદદ કર� શક� 
છે. અને �ુ ંચચ� �ધુી પણ પહ�ચી શ�ંુ � ંકારણ ક� તમાર� સ�દુાયના ત ે�થાનો પર પહ�ચ�ુ ંપડશ ે� ત ેલોકોને �ણે છે 
�યા ંતઓે છે. 
  
તમારા જવાબો બદલ તમારો આભાર. �ીજો ��, અમ ે�ુ. મસે સાથ ે�ારંભ કરવા માટ� કહ�એ છ�એ. �ીમતી મસે, જો 
શાળા બોડ�ના સ�ય તર�ક� � ૂટંાય તો ટોચની �ણ �ાથિમકતાઓ કઇ છે? 
  
તે �છૂવા બદલ આભાર. તેથી માર� કોસ�ની �થમ �મની અ�તા એ �િુનિ�ત કરવી છે ક� અમારા બધા બાળકો અને 
મારો અથ� એ છે ક� ��લાના દર�ક ક��પસમા ંઅમારા બધા બાળકો મા�ય છે ક� દર�ક શાળા �ુદ� �ુદ� છે અને દર�ક 
શાળાની �ુદ� �ુદ� જ��રયાતો છે અન ેઅમે, તમ ે�ણો છો, અમારા દર�ક ક��ડઓ માટ� િવ�ાથ�ઓની સફળતાને વગે 
આપવા અને અમારા િશ�કો પાસે તેમના ક��પસ પર જ�ર� એવા ટ�કો અન ેન�ે�ૃવ અન ેસસંાધનો છે અને અમે હાલમા ં
આપણી પાસ ેસૌથી સાર� �મતા ધરાવતા સસંાધનોનો ઉપયોગ કર�ન ે�ણુવ�ા��ુત િશ�ણ વાતાવરણ �દાન કર� 
ર�ા છ�એ. . તે સસંાધનો મહ�મ કર� ર�ા છ�એ. અન ેભિવ�યના િવકાસ માટ� ��હૂા�મક�પ ેઆયોજન પણ કર� છે અને 



ભિવ�યને �જ�લાની જ�ર હોય છે, અને તે �િુનિ�ત કર�ુ ંજોઈએ ક� અમારા બાળકો માટ� હાજર રહ�વાની સલામત 
શાળાઓ છે. 
  
આભાર. �ીમતી હાડકા, તમે જવાબ આપવા માગંો છો? 
અને �ીમતી હાડકા?ં 
  
તકનીક� ��ુક�લીઓ રાખો. તમે હવ ેમને સાભંળ� શકો છો?  
કોઇ વાધંો નહ�. 
  
ઓહ, આભાર. હા, તથેી �યાર� �ુ ંગયો �યાર� મારો પહ�લો નબંરનો �યયે, તમ ે�ણો છો, સભંવત: COVID પહ�લા ંહોત, 
પરં� ુમા�ંુ પહ��ુ ંલ�ય હવ ેકોિવડ માટ� હોત. બાળકોન ેશાળાએ પાછા જવા માટ�, તમ ે�ણો છો, શ� તટે�ુ ંસામા�ય 
શાળા, અને પછ� વ�ુ�અલ િશ�ણ અને �ય��ત િશ�ણમા.ં પરં� ુતનેી આસપાસ વ�ટાળ�ુ ંએ �પ�ટ�પે િશ�ણ છે અને ત ે
િસ��ધ �તરાયોને ��ેઠ િશ�ણ �રૂો પાડ� છે અન ેદર�ક િવ�ાથ� આ વાતાવરણમા ંપણ ભાિવ તૈયાર છે તનેી ખાતર� કર� 
છે. માનિસક અને �વા��ય સલામતીની સલામતી ચો�સપણે વાતચીત કરવામા ંઆવી છે અને ત ેપછ� ઇ��વટ� અને 
ખાતર� કરો ક� અમારા �જ�લાના દર�ક બાળકન ેતમેની જ��રયાત છે. અન ેત ેપછ� તને ેહમંશેા ંઆિથ�ક જવાબદાર�ઓ 
અને પછ� એક સ�દુાય અવાજ અને િવ�ાથ�ઓન,ે સ�દુાયના માતાિપતાન ેિનણ�ય ઉ�પાદકો સાથ ેજોડાવા માટ� અવાજ 
આપવાનો અવાજ આપવો. તથેી આપણા �જ�લામા ંસકારા�મક પ�રવત�ન લાવવા બોડ� અધી�ક સાથ ેસકંળાયલેા છે. 
  
આભાર. �ી ��ૂીજ? 
  
હા. માર� �થમ �મની અ�તા એ છે ક� આ �જ�લામા ંઇ��વટ�ન ેઅ�તા બનાવવી અન ેત ેિવ�ાથ�ઓ સાથ ેએ��કુ�શન 
ઇ��વટ� હોય ક� ક�મ તે બ�ુ ંજ ચાલ ેછે, તે િવ�ાથ�ઓ સાથ ેસપોટ�  ઇ��વટ� હોય ક� સપોટ�  અન ે�રસોસ� ઇ��વટ�, તમે 
િશ�કો સાથ ે�ણો છો કારણ ક� �યાર� િવ�ાથ�ઓ છે દ�ખીતી ર�ત ેતમેની �ુદ� �ુદ� ર�ત ેપીડાઈ રહ� છે અને અસમાનતા 
છે, િશ�કો પણ આવી જ ક�ટલીક અસમાનતાઓથી પીડાઈ ર�ા છે �યાર� િવ�ાથ�ઓન ેભણાવવાનો �ય�ન પણ કરતા 
હતા અને તેથી �ુ ંમા�ુ ં� ંક� ઇ��વટ� અને આપણો સૌથી વ� ુયો�ય �જ�લા હોવાથી આપણે બની શક�એ ત ેમાર� �થમ 
�મ છે. માર� બી� અ�તા ઇ��વટ�ની સાથ ેખાતર� કરવાની રહ�શ ેક� આપણી પાસ ેસૌથી જવાબદાર, આદરણીય અને 
સહાયક છે, તમ ે�ણો છો, પોલીિસ�ગ અને િશ�તબ�ધ નીિત છે � આપણી પાસ ેહોઈ શક� છે કારણ ક� હમણા ંતે યો�ય 
નથી અન ેઆપણી પાસે પહ�લાથી હાિંસયામા ંબેઠ�લા િવ�ાથ�ઓ છે � પી�ડત છે. ત ેનીિત �તગ�ત અને આપણે ખર�ખર 
તેને �યાન આપવાની જ�ર છે. હવ ેપછ�ની વાત � �ુ ંસબંોધવા મા�ંુ ં� ંત ે�િુનિ�ત કરવા�ુ ંછે ક� બધા પ�રવારો 
રોકાયેલા છે અને સતત રોકાયેલા છે કારણ ક� ત ેએવા પ�રવારો છે ક� �ઓ એવા િવ�ાથ�ઓ છે ક� �ઓ �ુ areખ ભોગવી 
ર�ા છે �માથંી �બૂ જ સાભંળવાની જ�ર છે અન ે�ુ ં�િુનિ�ત કરવા મા�ંુ ં� ંક� તઓે પાસથેી સાભં��ુ ંછે. 
  
આભાર, �ી �લુ�રજ. અને સાથ ેસાથ,ે અમે તમાર� સાથ ેઆગળનો �� શ� કર��ુ.ં ��ટ� તર�ક�, તમે અમાર� શીષ�ક વન 
શાળાઓને ક�વી ર�ત ેટ�કો આપશો? આ શાળાઓમા ંઘણીવાર ઓછ� માતાિપતાની સડંોવણી અને ઉ�ચ જ��રયાતો હોય 
છે. તમે ક�વી ર�તે �ચૂન કર� શકો ક� અમે �જ�લાભરમા ંભણતરન ેવ� ુસમાન બનાવ�ુ?ં 
  
તે એક િવ�ચ� �� છે. પહ�લા આપણે �ણ�ુ ંજોઈએ ક� �ુ ંછે અન ે�ુ ંસા�ંુ નથી. �ુ ંકંઈક કહ�શ ક� આપણે ખર�ખર આ 
�જ�લાથી પી�ડત છ�એ તે ખર�ખર તે �થાનો તરફ જોઈ ર�ા છે �યા ંઆપણે સા�ંુ નથી કર� ર�ા. અમે સાર� વ��ઓુ પર 
�યાન ક����ત કરવા માગંીએ છ�એ. આપણે એટલી સાર� વ��નુ ેઅવગણવા માગંીએ છ�એ. તથેી �ુ ંખર�ખર અમાર� 
શીષ�ક વન શાળાઓ જોવા માટ� ચીફ ઇ��વટ� with�ફસર સાથ ેમળ�ન ેકામ કર�શ અન ે�ુઓ ક� અમે �ા ંઓછ� પડ� ર�ા 
છ�એ. િશ�કોવાળા િવ�ાથ�ઓ સાથ ેઅમે �ા ં�ૂં�ંુ પાલન કર�એ છ�એ અન ેતનેી ખાતર� કરવા માટ� ક� તેઓને જ�ર� 
સપોટ�  મળ� ર�ો છે તેની ખાતર� કરવા માટ�, અ�ય શાળાઓ સાથ ેતમેની �લુના કર�એ છ�એ, તમને સારા કરવા માટ� 
સમથ� થવા માટ� જ�ર� બ�ુ ંજ મળ� ર�ુ ંછે. �થી દર�કની િવ�ુ� એક શાળાઓ ક�વી ર�ત ેન હોય. અમાર� પાસે એક 
�જ�લો છે ક� � �િુનિ�ત કરવા પર �યાન ક����ત કર� ર�ુ ંછે ક� દર�કન ેતનેી જ��રયાત �જુબ મળે છે. એ�ુ ંનથી ક� 
દર�કને સમાન મળે. 
  
આભાર �ી �લુ�રજ. Ms મેસ, �ુ ંતમે જવાબ આપવા માગંો છો? 



  
હા આપનો આભાર. તેથી મને લાગે છે ક� શીષ�કની એક શાળાન ેટ�કો આપવા િવશનેી એક સૌથી અગ�યની વ�� ુએ 
ખર�ખર એ �ણવા�ુ ંછે ક� ક��પસની જ��રયાતો ખર�ખર �ુ ંછે. કારણ ક� એક વાત સાચી છે, તે છે �યાર� મ� ક�ુ ંછે ક�, 
પહ�લાથી જ આપણા �જ�લાનો દર�ક ક��પસ �ુદો છે અન ેતનેી �ુદ� �ુદ� જ��રયાતો છે, દર�ક શીષ�ક વન શાળાની િવિવધ 
જ��રયાતો છે. અન ેતથેી મન ેલાગે છે ક� આ િનણા�યક�પ ેમહ�વ�ણૂ� છે ક� અમ ેઆ ક��પસ પર રહ�લા િશ�કોને તમેની 
પાસેથી શીખવા માટ� અને તમેના િવ�ાથ�ઓની જ��રયાતો �ુ ંછે ત ેસમજવા માટ� અન ેત ેક��પસ પરના સચંાલકો અન ે
કમ�ચાર�ઓને પણ સલં�ન બનાવવી તે �બૂ જ મહ�વ�ણૂ� છે. અન ેપછ� આપણે એ �િુનિ�ત કર�ુ ંજ�ર� છે ક� અમે 
�જ�લામા ંસસંાધનોની ફાળવણી કર� ર�ા ંછ�એ, તમ ે�ણો છો ક�, દર�ક ક��પસન ેત ેસસંાધનો મળ� ર�ા ંછે �ની તમેને 
ખર�ખર જ�ર છે. ક�ટલાક �જ�લાઓને માફ કરશો તનેા વ�નુી જ��રયાતન ેમા�યતા આપીન,ે એકવાર ક�ટલાક ક��પસમા ં
એક વ��નુી વ� ુજ�ર પડ� શક� છે પછ� બી� ક��પસમા.ં 
  
આભાર �ીમતી મસે. તમે જવાબ આપવા માગંો છો, Ms Bone? 
  
�ુ ંકર�શ. આ �� મારા �દયની ન�ક છે. �મ �મ મ� મારા ��તાવનામા ંક�ુ ંહ� ુ ંક� �ુ ંક�.ન ે12 મા ધોરણ �ધુી એક 
શાળામા ંઉછય� હતો, � થોડો અસામા�ય છે. પરં� ુશીષ�ક વન શાળાઓ સાથ ેઘણા બધા અ�યાસ છે અને એવા ઘણા ં
બધા ંવ��ઓુ છે � ઇ��વટ�મા ંવધારો કર� શક� છે. � વ��ઓુ આપણે �ણીએ છ�એ ત ેશીષ�કની છે એક શાળાઓ 
િશ�કોનો અ�ભુવ કર� છે અથવા કંઈક ક� � આપણે કર� શક�એ છ�એ. ખાતર� કરો ક� તમ ે�ણો છો, તઓેએ આ શીષ�ક 
વન શાળાઓમા ંજવા માટ� િશ�કોને વ� ુપગાર આપવાની અન ે�યા ંત ેઅ�ભુવી િશ�કોન ેત ેશીષ�ક એક શાળાઓ 
આપવાની વાત કર� છે. િશ�કોમા ંિવ�ાથ�ઓની વ�તી િવષયક ર�ૂઆત થાય ત ે�િુનિ�ત કરવા. ખાતર� કરો ક� 
આપણી પાસ ેિવિવધ ભાષાઓ ર�ૂ છે. જો �યા ં�ુદા �ુદા ભાષા બોલનારા હોય, તો ખાતર� કરો ક� તેઓ ર�ૂ થાય છે. 
અમાર� અ�ય ક�નવાસની �મ શોધવાની જ�ર છે, પ�રવારોન ે�ુ ંજોઈએ છે ત ેશોધવા માટ�. આપણે માતાિપતાની 
સડંોવણી હોવી પણ જ�ર� છે. માતાિપતાન ેસામલે કરવાના ર�તાઓ શોધો. અહ� �ધુી ક� શીષ�ક એક શાળાઓ �યા ં�ુ ં
મોટો થયો � ંમાતાિપતા તમેા ંસામલે થવા માગંતા હતા. ક�ટલીકવાર તઓેન ે�ણવાની જ�ર છે ક� ક�વી ર�ત.ે અને �ુ ંએ 
પણ ��તાવ આ�ુ ં� ંક� અમે બધા િવ�ાથ�ઓને TAG માટ� પર��ણ કર�એ છ�એ. શીષ�ક વન શાળાઓને મદદ કરવા 
પણ ત ેબતાવવામા ંઆ��ુ ંછે. મારો મતલબ ત ેબાળકોન ેઓળખવા � �િતભાશાળ� અન ેહોિશયાર છે, �મા ંટ�કો માટ� 
પર��ણ કરાવી શક� તેવા વક�લો ન હોઈ શક�. આભાર. 
  
આભાર. �ુ હાડકા.ં તવેી જ ર�તે અમારા પાચંમા �� તર�ક�, જો તમ ેતનેો જવાબ આપીન ે�ારંભ કરવા માગંતા હો. 
2019 મા ં��ટ� મડંળ �ારા રાઉ�ડ રોક આઈએસડ� પોલીસ િવભાગ બનાવવાની મ�ૂંર� આપવામા ંઆવી હતી. અમારા 
ક��પસની સફળ ર�ૂઆત માટ� યો�ય સાધનો, તાલીમ અન ેમાગ�દિશ�કાની ���ટએ �જ�લા ન�ે�ૃવને ટ�કો આપવા માટ� તમે 
�ુ ંકરવાની યોજના કરો છો? 
  
હા, 2019 મા ંઅમાર� પાસે પોલીસ દળ છે. અન ેમોટાભાગના લોકો �ણે છે ક� હવ ેઅમાર� પાસે એક પોલીસ વડા છે. 
તેથી ��ટ� મડંળ આ �ારા માગ�દશ�ન આપવા માટ� પોલીસ વડા પર આધાર રાખે છે. �ુ ંિવ�કો અને રાઉ�ડ રોક પીડ� ચીફ 
બ�કો પણ લાવીશ, ક�મ ક� મ� તેની સાથ ેવાત કર� છે અન ેત ેતમેા ંસામલે થવા માગેં છે. તઓે �ણતા હશ ેક� આપણે ક�વી 
ર�તે આપણા પોલીસ િવભાગનો િવકાસ કર� ર�ા છ�એ અન ેતમેા ંવ� ુસડંોવણી છે તનેી ખાતર� કરવા માટ�, જો 
પ�ર��થિત બને ક� આપણે પહ�લથેી જ રાઉ�ડ રોક પીડ� અન ેિવ�કો સાથ ેજોડાયલેા છ�એ. �ુ ંએ પણ ��તાવ આપીશ ક� 
અમે હાલમા ંટ�ઇએની સ�ાને અલગ કર� છે ક� પોલીસ �પુ�ર�ટ��ડ�ટની નીચ ેહોવી જોઈએ અને �ુ ંટ�ઇએ બદલાવની 
તરફ�ણ કર�શ ક� પોલીસ વડા બોડ�મા ંહોય અને તથેી અધી�ક િશ�ણ પર �યાન ક����ત કર� શક� અને પોલીસ વડા � 
તમે �યાન ક����ત કર� શકો અમારા િવ�ાથ�ઓન ેપો�લસ કરવા પર. 
  
આભાર. �ી ��ૂીજ? 
હા, �ુ ંએમ કહ�શ ક� ��ુય વ��ઓુમાથંી એક � �ુ ંકરવા મા�ં ુ� ંત ેએક બોડ� સ�ય છે, �થી તનેે જવાબદાર પો�લિસ�ગ, 
� બળ સાથ ેકામ કરતા બળના િવરોધમા ંિવ�ાથ�ઓના સમથ�નથી શ� થાય છે, તમેાથંી એક હશ ે��ુય વ�� ુ� �ુ ં
ખર�ખર કરવા મા�ંુ ં� ંકારણ ક� પોલીિસ�ગ વા�તિવક સા�ંુ કર� શક� છે. અન ેતનેી �થાપના સમથ�નમા ંથઈ છે અને 
અમલમા ંનથી. �ુ ંચીફ સાથ ેસકંલન કરવા માટ� ચીફ ઇ��વટ� things�ફસર સાથ ેફર�થી કામ કરવા મા�ંુ ં� ંઅને ત ે
�િુનિ�ત કરવા માટ� ક� �ુ ંથઈ ર�ુ ંછે, �યા ંવ��ઓુ સાર� ર�ત ેચાલી રહ� છે, �યા ંવ��ઓુ સાર� ર�ત ેચાલી રહ� નથી, 



�યા ંબનેં એક સાથ ેછે, �થી તે એક અથવા બનં ેકર� શક� બોડ�ન ે�રપોટ�  કરો અન ેઅમન ેજણાવો ક� વ��ઓુ �ા ંસાર� 
ર�તે ચાલી છે �થી જો �યા ં�યાન આપવાની જ�ર હોય તો આપણે �ણી શક�એ ક� કોઈ ��ુો થાય ત ેપહ�લા.ં અને અમે 
પણ ખાતર� કર� શક�એ છ�એ ક� અમાર� �ગિતન ેિશ�તથી અન ેતમારા �ણતા લોકો સાથનેા પો�લસ�ગ સાથ,ે �ુદા �ુદા 
ધોરણો �યા ં�ધુી એક વ� ુ�સુગંત ��લા છે અન ેત ેબાબતોમાનંી એક હશ ે� �ુ ંબનવાની ખાતર� કરવા મા�ંુ ં�.ં 
  
આભાર. અને �ીમતી મેસ? 
  
હા. તેથી મને લાગે છે ક� પહ�લા તમે �ણો છો, પોલીસ ખાતાની નીિતઓ છે અન ેતઓે �જ�લાની ���ટ સાથ ેજોડાયલેા છે 
અને નીિતઓ �િુનિ�ત કર� છે ક�, માફ કરશો, �યા ંનીિતઓ છે તનેી ખાતર� કરવા માટ� બોડ� જવાબદાર રહ�શ.ે ક� � 
આપણા બધા બાળકો ખીલી શક� છે અને તે તમ ે�ણો છો, અમ ેએવા લોકોન ેનોકર� પર રાખીએ છ�એ �મની પાસ ે
��લૂ-આધા�રત પોલીિસ�ગમા ંઅ�ભુવ છે. મને લાગે છે ક� ��ુય યાબ�રો એમી સાથ ેઅન ેચીફ ઇ��વટ� અિધકાર� સાથ ે
મળ�ને સતત કામ કરવા�ુ ંચા� ુરાખશ ેત ે�િુનિ�ત કરવા માટ� ક� આપણે સાર� ર�ત ેગોળાકાર પોલીસ બનાવી ર�ા 
છ�એ, તમે શાળા સલામતીનો કાય��મ �ણો છો ત ેમહ�વ�ણૂ� છે. કારણ ક� શાળા સલામતી મા� પોલીસ િવભાગની જ 
નથી. અને અમાર� બાળકોની સામા�જક-ભાવના�મક જ��રયાતોન ેપણ �યાન આપવી પડશ.ે અને �યા ં�ધુી તઓે સાથ ે
કામ કર� ર�ા છે �યા ં�ધુી, મને લાગે છે ક� આ �બૂ સફળ થઈ શક� છે. 
  
આભાર. િમસ મેસ, અમે તમાર� સાથ ેઆગળનો �� શ� કરવા માગીએ છ�એ. બોડ�ની શાળાઓ અને અિધ�ક ��ૂયાકંન 
હાલમા ંSTAAR પર��ણના પ�રણામો અન ેએફ �ટ�ટ એકાઉ��ટટ��બલીટ� �ેડ �ારા �જ�લાના એ પર આધા�રત 
ન�ધાયેલા છે. તમ ેકયા વધારાના ં�કારના ંલ�યો / અપ�ેાઓ�ુ ં��ૂયાકંન કર�ુ ંત ેમાન ેછે? 
  
તે એક મહાન �� છે. મને લાગે છે ક� તમ ે�ણો છો ક� કોઈ પણ ��લૂ �ડ����ટની એક મોટ� ખોટ તમારા �યેયો અને 
નીિતઓ રાખવી છે, તમે STAAR પર��ણના આધાર� સ�ંણૂ� ર�ત ે�ણો છો. અન ેતમ ેિશ�કો માટ� એક �ુલમ કર� ર�ા 
છો, તમે બાળકો માટ� એક �યાય કર� ર�ા છો અન ેજો આપણે કોઈ પર��ણમા ંભણાવી�ુ ંતો અમે ખર�ખર િવ�ાથ�ઓની 
સફળતા નહ� ચલાવી શક�એ. તેથી મને લાગે છે ક� આપણે આપણા �યયેો અન ે�ાથિમકતાઓ ક�વી ર�ત ેબદલી શક�એ 
તેના પર સખત નજર રાખવી પડશ ે�થી અમારા બાળકો વગ�ખડંમા ંસાચી ર�ત ેગોળાકાર િશ�ણ મળેવી શક�. ક� તમેની 
પાસે િવિવધ �કારની શીખવાની તકો છે �થી તમ ે�ણો છો, તઓે દરરોજ શાળામા ંબતાવતા નથી ક� ફ�ત પર��ણ 
ક�વી ર�ત ેલ�ેુ ંઅન ેકસોટ� પરની સામ�ી ક�વી ર�ત ેશીખી શકાય છે, ક�મ ક� �દવસના �ત ેઅમારા બાળકો ન હોય �યા ં
હાઈ��લૂ પછ� સફળ થવા�ુ ંનથી કારણ ક� તેઓ STAAR પર��ણમા ંસફળ થઈ શક� છે. 
  
આભાર �ી �લુ�રજ, �ુ ંતમે જવાબ આપવા માગંો છો? 
  
ચો�સપણે. હા, ��લાએ મા� STAAR પર��ણ �ારા તનેી સફળતાન ેમાપવી જોઈએ નહ� કારણ ક� તે �મા�ણત 
પર��ણો છે અને ત ેતમને એક �જ�લા તર�ક� ક�વી ર�ત ેસ�ંણૂ� કર� ર�ા છે ત ેિવશ ેતમન ેખર�ખર કંઈ કહ�� ુ ંનથી. તેથી 
STAAR પર��ણની સાથ,ે મને લાગે છે ક� અમાર� એકની જ�ર હોવી જોઈએ, ઇ��વટ�ના માપદંડ હોવા જોઈએ �થી 
આપણે �ણી શક�એ ક� આપણે �જ�લા તર�ક� અસર પામલેા તમામ ��ેોની શોધ કર� ર�ા છ�એ અથવા �ળવણી કર� 
ર�ા છ�એ અને તઓે શ� તે જ ર�તે િવ�ાથ�ઓની સવેા કર� ર�ા છે. મન ેએમ પણ લાગે છે ક� 21 મી સદ�મા ં
િવ�ાથ�ઓને તયૈાર કરવાની વાત આવ ે�યાર� આપણે મ�ે��સ અથવા ઓછામા ંઓછા ક�ટલાક �કારના લ�યો સાથ ે
આવવાની જ�ર છે. ઘણી વાર અમે િવ�ાથ�ઓન ેકમ�ચાર� બનવા માટ� તયૈાર થવા પર �યાન ક����ત કર�એ છ�એ � 
મારા મતે 20 મી સદ�ના મોડ�લ છે. આપણે આ િવ�ાથ�ઓન ે21 મી સદ� માટ� તયૈાર કરવા ખર�ખર કામ કરવાની જ�ર 
છે, � ફ�ત ધોરણની નોકર� નથી, પરં� ુતે એક કાય�બળમા ંછે અન ેિવ�મા ંઘણી �ુદ� �ુદ� ર�ત ેબહાર છે. અને આપણે 
�ટ�ુ ંવધાર� તે કરવા સ�મ છ�એ ક� આપણે ફ�ત એક લા��ણક જ નહ�, અન ેતમામ �જ�લાઓ તર�ક�ની તમામ 
બાબતોની સેવા કરવા માટ� સ�મ છ�એ તેટ�ુ ંસા�ંુ, � ફ�ત �ણતા નથી, ત ેસરસ બ are�સ છે. 
  
આભાર, �ીમતી અ��થ? 
  
હા. તેથી મને લાગે છે ક� �ટાર કસોટ� એ અ�ય ઉમદેવારોની �મ હોવી જોઈએ, ત ેએક ર�ત હોવી જોઈએ ક� આપણે શાળા 
��લા તર�ક�ની સફળતાને માપીએ. એવી ઘણી બધી ર�તો છે ક� તમ ે�ણો છો ક� આપણે માપવા જોઈએ અને આપણે તે 



મે���સ સાથ ેઆવ�ુ ંજોઈએ અને STAAR કસોટ� એ એવી બાબત છે � આપણન ેરા�યભરની અ�ય તમામ શાળાઓ 
સાથ ેસરખાવ ેછે. તેથી મને લાગે છે ક� તમે �ણો છો, આપણે નવીનતાની શાળા હોવી જોઈએ અને આપણે તે ર�ત ેજોવી 
જોઈએ ક� આપણે પોતાની �તને અ�ય શાળાઓ સાથ ેસરખાવી શક�એ અન ે�ુ ંબી� હોઈશ ક� આપણે મે��ક સાથ ેક�વી 
ર�તે આવી શક�એ ત ેજો�ુ ંજોઈએ. આપણે તે ક�વી ર�ત ેકર� શક�એ અન ેરા�યન ે��તાિવત કર� શક�એ. મને લાગે છે ક� 
આપણે રા�ય સાથ ેકામ કર�ુ ંજોઈએ, તમે STAAR પર��ણ સાથ ે�ણો છો અન ેતમ ે�ણો છો ક� ફ�ત તનેો ઉપયોગ 
એક મ�ે�ક તર�ક� થશ.ે અન ેદ�ખીતી ર�તે જોઈએ ક� ક�વી ર�ત ેઆપણે �તરન ેબધં કર� શક�એ અને ક�ટલાક એ મ�ે��સને 
બદલી શક�એ ક� � તે એ થી એફ ર��ટ��સમા ંછે. �યા ંમા� STAAR પર��ણ કરતા ંવ� ુછે. �ુ ં��ુ ં� ંક� તે તનેો એક ભાગ 
છે, પરં� ુજો તમે ત ે�કોસ� ખોદશો, તો �યા ંફ�ત �ટાર કસોટ� કરતા ંવ� ુછે. અન ેત ે�ુએ છે ક� તમે િવ�ાથ�ઓ વ�ચનેા 
�તરને �ણો છો. ત ેબરાબર રાઉ�ડ રોક આઈએસડ� છે, અમ ેઅમારા મ�ે��સ સાથ ેઆવીએ છ�એ અને તમેન ેરા�યમા ં
પાછા ��તાિવત કર�એ છ�એ. 
  
આભાર. અમારા સાતમા સવાલ માટ� અમે �ી �લુ�રજન ેઆપણો �િતસાદ રાઉ�ડ શ� કરવા માગીએ છ�એ. �મ �મ 
રાઉ�ડ રોક આઈએસડ� વધ�ુ ં�ય છે �યાર� ચાટ�ર શાળાઓ પર તમારા િવચારો �ુ ંછે અન ેઆ શાળાઓનો �જ�લા પર �ુ ં
�ભાવ પડશ?ે 
  
તે એક મહાન �� છે. અને તમે �ણો છો, �ુ ં�ય��તગત �પ,ે �ુ ંઇનોવશેન અન ેિવિવધ વ��ઓુની �શસંા ક�ંુ � ં� 
સ�મ છે, ક� તેઓ ચાટ�ર ��લૂોમા ંબનવા સ�મ છે. મન ેલાગે છે ક� આપણે શી�યા છે ત ેઘણી બધી વ��ઓુ છે અને 
કોઈપણ સ�ંયા, નવીનતાઓ � તમેાથંી બહાર આવી છે. તમે છતા,ં જો અમ ેતઓે પાસ ેજઈ�ુ,ં તો તેઓ સમાન શાળાઓ 
સાથ,ે સમાન ર�ત,ે મારા મતં�ય �ારા, સમાન મ�ે��સ �ારા, �હ�ર શાળાઓની સાથ ેમાપવાની જ�ર છે. કારણ ક� તઓે 
તેમના ઇનોવશેન કરવા માટ� સ�મ હોવાના એક કારણથી તમ ે�ણી શકો છો, વ��ઓુ કરવા માટ� િવિવધ ર�તો શોધો 
કારણ ક� તેમની પાસ ેવ� ુ�ગુમતા છે. તેથી જો આપણે ચાટ�ર ��લૂો સાથ ેઆ કાય� જોતા હોઈએ, તો મને લાગે છે ક� 
આપણે �ુ ંકર�ુ ંત ે�ણીએ છ�એ અને આપણે �હ�ર િશ�ણ �ારા વ��ઓુ ક�વી ર�ત ેમાપીએ છ�એ અને આપણે ક�વી ર�ત ે
કર� શક�એ છ�એ ત ેજોવાની જ�ર છે, તમ ે�ણો છો ક� ખર�ખર ક�ટલીક િનય�ંણો કા take◌ી નાખો. અમાર� પાસે 
સાવ�જિનક િશ�ણ છે, તમે �ણો છો ક� તેમાથંી ક�ટલાકન ેપહ�ચી વળવા, તમ ે�ણો છો, �ુદ� �ુદ� જ��રયાતો અન ે
િવિવધ ર�તો. �ુ ંચાટ�ર ��લૂ�ુ ંસ�ંણૂ� ર�તે �વાગત ક�ંુ �.ં જો તમ ે�હ�ર િશ�ણની સમાન જ�યાને માપશો તો �ુ ંતમેન ે
ટ�બલ પર આવકા�ંુ � ં
  
આભાર. �ીમતી હાડકા. તમે િવચારો છે? 
  
હા. મને લાગે છે ક� આપણે આપણા �જ�લામા ંચાટ�ર શાળાઓ�ુ ં�વાગત કર�ુ ંજોઈએ અન ેમને લાગે છે ક� તમ ે�ણો છો, 
મને લાગે છે ક� �પધા� ક�ટલીકવાર ફ�ત અમને વ� ુસાર� બનાવ ેછે. તથેી મન ેલાગે છે ક� અમ ેતમને �ણીએ છ�એ, 
અમાર� શાળાની પસદંગીની જ�ર છે. અમે ઇ�છ�એ છ�એ ક� માતા-િપતા �હ�ર શાળાઓ પસદં કર�. તથેી અમે ઇ�છ�એ 
છ�એ ક� તમાર� ચાટ�ર શાળાઓ માટ� કામ કરતી વ��ઓુ લેવા�ુ ંઅન ેઅમાર� સાવ�જિનક શાળાઓમા ંતનેો અમલ કરવો 
�ણો. અને અમન ેબહાર જવાની જ�ર છે અન ેતમાર� �ણ�ુ ંજોઈએ, આપણી સ�દુાય મી�ટ�ગની �ુ ંજ�ર છે. તમ ે�ણો 
છો, ચાટ�ર ��લૂ ભર� રહ� છે તે માટ� તેને �ુ ંકરવાની જ�ર છે અન ેઅમાર� �હ�ર શાળાઓમા ંતનેી જ��રયાત ભરવાની 
જ�ર છે. તેથી II એ ��તાવ આ�યો ક� અમે ફ�ત, તમ ે�ણો છો, ત ે�ુઓ. તમ ેચાટ�ર શાળાઓ �ણો છો અને તમ ે�ણો 
છો, અમે કયા િવ�ાથ�ઓને આપણી શાળાઓ �કૂ� ર�ા છ�એ �યા ંઆપણન ેગાબડા પડ� ર�ા છે, અને અમને ત ે
શાળાઓનો �તર લાગે છે. 
  
આભાર. Ms મસે તમે જવાબ આપવા માગંો છો? 
  
હા. તેથી મને લાગે છે ક� તે ખર�ખર મહ�વ�ુ ંછે ક� એક �જ�લા તર�ક� આપણે પોતાન ે�છૂો ક� પ�રવારો શા માટ� ચાટ�ર 
શાળાઓ પસદં કર� ર�ા છે, તમે �ણો છો, અમારા �જ�લાની �હ�ર શાળાઓ. ચાટ�ર ��લૂનો �ો �ુ ંછે, અથવા ત ેકંઈક છે 
� આપણે �મુ કર� ર�ા છ�એ અન ેઅમાર� �હ�ર શાળાઓ? અન ેજો ત ેકંઈક છે � અમ ે�દાન કર� ર�ા ંનથી તો અમને 
તે શોધવા�ુ ંજ�ર� છે ક� તે શા માટ� છે અને �ુ ંતમ ે�ણો છો, �ુ ંત ેકંઈક છે � આપણા બધા બાળકો માટ� સા�ંુ છે. અને 
ન�� કરો, તમે �ણો છો ક� �ુ ંએવી ક�ટલીક બાબતો છે ક� �ન ેઆપણે અપનાવી શક�એ છ�એ, તમે �ણો છો, ક�ટલાક 
િવિવધ ચાટ�ર ��લૂના મ modelsડ�લો. મને પણ લાગે છે ક� ત ેખર�ખર મહ�વ�ુ ંછે ક� તમ ે�ણો છો, અમે મા�ુ ં� ંક� તમે 



�ણો છો, ક�ટલીક સાવ�જિનક શાળાઓ ક�ટલીક ખર�ખર નવીન વ��ઓુ કર� છે અન ેઅમન ેત ે�વી બાબતો તરફ �યાન 
આપવાની જ�ર છે અન ેખાતર� કરવી જોઈએ ક� તમ ેઅમાર� શાળાઓમા ં�ણો છો તમે, અમ ેઅમારા બધા બાળકોની 
િશ�ણની જ��રયાતોન ેપહ�ચી વળવા માટ� નવીન �ો�ામ ઓફર કર� ર�ા છ�એ. 
  
આભાર. હવ ે�ીમતી હાડકાના ��ના �� માટ�, રોગચાળો ઘણા ન�ધપા� બ�ટ સમ�યાઓ પદેા કર� શક� છે કારણ ક� 
પ�રવારો અ�ય શાળાઓ પસદં કર� છે, કરની આવકમા ંઘટાડો થાય છે અન ેઅનપ�ે�ત �જ�લા ખચ� સ�હત ન�ધણી 
ઘટાડો થાય છે. જો કાપ �કૂવો જ�ર� હોય તો તમ ેઆગલા વષ�ના બ�ટન ેક�વી �ાથિમકતા આપશો? 
  
હા, મહાન ��. તથેી � ર�તે �ુ ંઆને �ાધા�ય આ�ુ ં� ંઅન ે�ુ ંઆ સમ�યાનો સપંક�  કર�શ ત ેછે આકારણી. અમે બાળકોન ે
�ા ં�મુા�યા ંછે ત ેઆપણે �ણીએ છ�એ તે આપણન ે�ા ંછે? ત ેમોટ� ભાગે એ�લમ�ેટર� ��લૂોમા ંર�ુ ંછે હાઇ ��લૂની 
એક મ�યમ શાળાઓ ખર�ખર છે િવશ ે�ુ ંમા�ુ ં� ંક� ત ે90 અન ેલગભગ 100% છે. તથેી અમાર� અમાર� શાળાઓમા ંજ�ુ ં
પડશ ેઅન ેતમે �ણો છો, �યા ંઅમે િવ�ાથ�ઓન ે�મુા�યા છે. �ુ ંકહ�શ ક� જો કાપ �કૂવો પડ� તો તે િવ�ાથ�ઓ � અમ ે
રાખીએ છ�એ તેની ન�ક નથી, તમે િવ�ાથ�ઓન ે�ટ�ુ ંશ� તટે�ુ ંજ ન�કથી �ણો છો. અને તથેી અમે તમને 
ખર�ખર �ણીએ છ�એ તે જોઈએ છે, અમને ડ�ટા મળે છે. �ુ ંડ�ટા આધા�રત િનણ�ય લેવા મા�ં ુ�.ં તેથી આપણે ડ�ટા 
મેળવીએ છ�એ અને ફર�થી, અમે ક��પસ �તર પરની ચીજોન ેકાપી શકતા નથી અન ેઆપણે બી� જ�યાઓ પર �યાન 
આપ�ુ ંજોઈએ ક� �યા ંઆપણે કાપી શક�એ છ�એ અન ેફર�થી, આ ત ેછે �યા ંનવીનતા આવ ેછે, આપણે તે જ �દાન 
કરવાની નવીન ર�તો શોધીએ છ�એ. અમાર� પાસ ેઉ�ચ �ણુવ�ા�ુ ંિશ�ણ છે � હમંશેા ંબ�ટમા ંકપાત થાય છે � થાય 
છે. 
  
આભાર. �ુ. મેસ? 
  
હા, �યાર� પણ તમ ેબ�ટની કટોકટ�મા ંહોવ �યાર� બોલ�ુ ંઅથવા ત ેસમયગાળામા ં�યા ંતમાર� કાપ �કૂવો પડશ,ે તમે 
�ણો છો, પહ�લી વ�� ુ� તમાર� કરવા�ુ ંછે તે �િુનિ�ત કર�ુ ંછે ક� તમ ે�ણો છો, તમ ેસસંાધનોની ફાળવણી કર� ર�ા 
છો વ��ઓુ ક� � તમે સ�ંણૂ�પણે હોય છે. અન ેએકવાર તમ ેત ેવ��ઓુન ેઆવર� લો અન ેપછ� તમે �કારની આગલા 
�તર પર �ઓ. બ�ટની તગંીમા ંતે અિત મહ�વ�ણૂ� છે ક� તમ ે�લફ શોધી ર�ા ંછો. તથેી વ� ુતકનીક� શ�દના અભાવ 
માટ� બોલ�ુ ંઅને તમ ેશ� તેટ�ુ ં�લuffફ કાinating◌ી નાખી ર�ા ંછો �થી તમ ેખાતર� કર� શકો ક� અમે � કરવા�ુ ંછે 
તે અમે કર� શક�એ, � ખાતર� કરવા માટ� ક� અમાર� બાળકોમા ંઉ�ચ �ણુવ�ા�ુ ંિશ�ણ છે. અને �ુ ંડ Dr. બોન સાથ ે
સ�ંણૂ� ર�તે સમંત � ંઅને તણેીએ � ર�તે �કૂ� છે તનેી �ુ ં�શસંા ક�ંુ �.ં આપણે એ �િુનિ�ત કર�ુ ંપડશ ેક� અમે ત ેકર� 
ર�ા છ�એ ક� � ર�ત ેઅમારા બાળકોના િશ�ણ અન ેઅમારા બાળકોન ેતનેી અસર ન પડ�. 
  
આભાર. �ી ��ૂીજ? 
  
હા, �ુ ંસમંત � ંક� અમાર� સ�ંણૂ� �િુનિ�ત કર�ુ ંપડશ ેક� આપણે િનધા��રત �ળૂ બાબતો �ુ ંછે ત ેિનધા��રત કર�ુ ંજોઈએ 
અને ખાતર� કરવી જોઈએ ક� તે �ુ ંછે તે િવશ ેદર�કની �પ�ટતા છે. કારણ ક� મન ેલાગે છે ક� �યાર� આપણી પાસે હમંશેા ં
કોઈ ��ુો હોય છે �યા ંલોકોને ખબર હોતી નથી ક� �જ�લા ત ેક�મ િનણ�ય લે છે. તથેી એકવાર અમે ત ે�ળૂ�તૂ જ��રયાતો 
�ુ ંછે તે િનધા��રત કર�એ છ�એ, અમે ખાતર� કર�એ છ�એ ક� જનતાન ેત ેિવશ ે�ણે છે. અન ેત ેપછ� �ુ ંકહ�શ ક� તે ખર�ખર 
ઇ��વટ�થી શ� થશ.ે આપણે કહ��ુ?ં ઠ�ક છે, અમ ેક�વી ર�ત ે�િુનિ�ત કર� શક�એ ક� �જ�લાના બધા િવ�ાથ�ઓને તમેની 
જ�ર�યાત મળે? અને તે ��ુ ંદ�ખાય છે? આપણે તને ેઅલગ ર�ત ેક�વી ર�ત ેકર� શક�એ? એવા કયા �જ�લાઓ છે ક� 
�મણે તેમના બ�ટ ઘટાડ�ા છે, તેઓએ તે ક�વી ર�ત ેક�ુ� છે, કારણ ક� આપણે એકલા આ�ુ ંકરવાની જ�ર નથી. અમાર� 
ચ�ને પાછળ રાખ�ુ ંનથી. અમે અ�ય ઉદાહરણો જોઈ અન ેત ે�રેણા તર�ક� ઉપયોગ કર� શક�એ છ�એ અને �ુ ંતમે �ણો 
છો ક� કોઈ પણ �કારનો કાપ ક� તેઓએ બનાવવો પડશ ે� તઓેન ેકરવાની જ�ર હતી �ની અમને આવ�યક 
આવ�યકતા નથી અન ેતે િવ�ાથ�ઓને �કુસાન પહ�ચાડ� છે અથવા તો શ� તટે�ુ ંઓ� ંનથી. અને ખાતર� કરો ક� 
જનતા �ણે છે ક� અમે કર�લા કોઈપણ કટ આ સમય દરિમયાન છે ક� અમ ેતરત જ ત ેબ�ટની �ાથિમકતાઓને શ� 
તેટલી વહ�લી તક� નવીકરણ માટ� જો�ુ.ં 
  
તમારો આભાર. �ીમતી મસે, તમ ેનીચનેામાથંી કોઈ એક �ે�મા ંપારદિશ�તા ક�વી ર�ત ેવણ�વી શકશો: નાણા,ં િવ�ાથ� 
િશ�ણિવદો અથવા કામગીર�? 



  
�ુ ંએક પસદં એક ધાર�? સા�ંુ મને લાગે છે ક� તથેી �ુ ંનાણા ંસાથ ેજઈશ. ત ેક�વી ર�ત?ે તથેી, �યા ં�ધુી નાણાક�ય 
બાબતોની બાબતમા ંપારદિશ�તા છે? મન ેલાગે છે ક� તમ ેએક વ�� ુ�ણો છો � તમ ેકર� શકો છો તે મદદ�પ છે, મન ે
લાગે છે ક� કોઈ પણ સ�ંથા માટ� બ�ટ ક�વી ર�ત ેબનાવવામા ંઆવ ેછે, �ોતો �ા ં�ય છે, શાળાના �જ�લા �ૃ�યમા,ં તમે 
�ણો છો, તે િવશ ેહો�ેદારોને િશ��ત કર�ુ ંછે, તમ ે�ણો છો ક� અમ ેઆનો ઉપયોગ કર� શક�એ ઉદાહરણ તર�ક� બો��સ, 
અને તમ ેતે સ�દુાયને ક�વી ર�ત ેખચ� કરવામા ંઆવશ ેતનેા પર રોકાયલેા છો. તમ ેપસૈાન ેબરાબર �ા ંજશ ેત ે�ગે 
તમે લોકોને િશ��ત કરો છો અને તમ ેતમારા હો�ેદારોન ેઅપડ�ટ કરો છો. �મ તમ ે�ણો છો, સમય આગળ વધે છે ક� ક�મ 
તે �ો��ટના સમયગાળા દરિમયાન અથવા શાળા વષ� દરિમયાનનો છે. તથેી મન ેલાગે છે ક� તમે �ણો છો, �યા ં�ધુી 
તમે �યા ં�ધુી મા�હતીને એવી ર�તે �કૂ� ર�ા છો ક� લોકો સમ� શક�. 
  
આભાર. �ીમતી મસે. �ીમતી હાડકા?ં 
  
�યોર �ુ ંખર�ખર તો �ણેય જવાબો આપીશ કારણ ક� મન ેલાગે છે ક� તઓે બધા એક સરખા છે. તેથી �ુ ંમા�ુ ં� ંક� સામા�ય 
ર�તે તમે કર� શકો છો તમેાથંી એક એવી ર�ત છે ક� � મા�હતીન ેસરળ, સરળ લોકોન ે�પુા�ય બનાવી શક�. અમાર� પાસે 
વત�માન બોડ� સદ�ય છે � હમંશેા ંતેના ફ�સ�કુ ��ૃઠ પર ડ�ટા ફ�ક� દ� છે અન ેલોકો તને ેસરળતાથી પચ ેછે અને ત ેવાચંી 
શક� છે અને સમ� શક� છે. મન ેલાગે છે ક� ત ે�જ�લા માટ� કરવા�ુ ંખર�ખર મહ�વ�ુ ંછે. તનેી સાથ ેમ�ે��સ આવ ેછે � 
અથ��ણૂ� છે ક� � ઘટક અને સ�દુાય સમ� છે. �ુ ંમા�ુ ં� ંક� મા�હતીન ેશોધવા માટ� સરળ છે, ક� લોકોને �છૂવા અથવા 
તેને શોધવાની જ�ર નથી ક� તે �યાથંી બહાર છે. વબે પર શોધવા�ુ ંસરળ છે અન ેતઓે તને ેશોધી શક� છે અને પછ� 
તેઓ જો શાળા �ડ����ટ ફ�ત તે �દાન કર� છે તે માટ� �છૂશ ેતો. તથેી, �ુ ંમા�ુ ં� ંક� પારદિશ�તા એ સભંવત. તેમાથંી એક 
સૌથી સરળ અન ેમફત વ��ઓુ છે � આપણે કર� શક�એ. મા�હતી �યા ંછે, ફ�ત તને ેઉપલ�ધ બનાવો અને ફર�થી ફ�ત 
સ�દુાયના દર�ક માટ� �પુા�યને સરળ બનાવો અન ેફર�થી, �ઓ અન ેસ�દુાયન ેિશ��ત કરો. તેમને જણાવો ક� 
�જ�લામા ં�ુ ંચાલી ર�ુ ંછે. 
  
આભાર. �ી ��ૂીજ? 
  
�યાર� ત ેપારદિશ�તા આવ ેછે, �યાર� �ુ ંખર�ખર ડ B બોન સાથ ેસમંત થ� � ં�યાર� પારદિશ�તા આવ ેછે કારણ ક� �યા ંતનેા 
પર �યાન આપવાની ર�તો છે, તમ ે�ણો છો, એકંદર� બધા �ે�ો સાથ,ે અન ેમન ેલાગે છે ક� તમે લોકોને knowભા છો �યા ં
તમે �ણ કરો. બધા િવ�તારો સાથ ેએક �જ�લા તર�ક�. વ��ઓુ �ા ંસાર� ર�ત ેચાલી રહ� છે, �યા ંવ��ઓુ બરાબર નથી 
ચાલી રહ� અને વ��ઓુ માટ� કોઈ �થળ પર જવા માટ� તમ ે� કર� ર�ા છો ત ેસાર� ર�ત ેચાલ ેછે ત ેસાથ ેતમાર� 
�મા�ણક અન ે�પ�ટ બન�ુ ંજોઈએ. અને મને લાગે છે ક� તમાર� પાસ ેમા�હતી સરળતાથી ઉપલ�ધ હોવી જ�ર� છે. મન ે
નથી લાગ�ુ ંક� તે ફ�ત ઇ�ટરનેટ સાથ ેહો�ુ ંજ�ર� છે કારણ ક� આપણામાનંા મોટાભાગના લોકો માટ� પણ ઇ�ટરનેટ �બૂ 
સવ��યાપક છે. એવા ઘણા લોકો છે �ની પાસ ેહ� consistent�સસે નથી. અન ેતથેી આપણે તે શોધવાની જ�ર છે ક� કઈ 
ર�તો છે ક� � લોકોને મા�હતી મળેવવા માટ� જ�ર� છે �થી તઓે પાસ ેત ેઆવી શક� અન ેત ેત ેર�ત ે�ણતા હોય ક� તેઓ 
તેનો ઉપયોગ કરશ ેઅને તેઓન ેતે મા�હતી મળેવવા માટ� િવિવધ ર�તો શોધશ.ે અન ેમન ેલાગે છે ક� તમે છે�લ ે�ણતા 
હોવ તમે ડો. બોને ક�ુ ંહ� ુ ંક� જો કોઈ માતાિપતા અથવા કોઈક� તમેના િવ�ાથ� િવશનેી કોઈ બાબત િવશ ે�જ�લામાથંી 
મા�હતી �ણવાની જ�ર હોય. તેઓને તે મા�હતી શ� તટેલી ઝડપથી અન ેઅસરકારક ર�ત ેમળે તે માટ� �જ�લાએ 
કોઈપણ અન ેશ� તટે�ુ ંબ�ુ ંકરવાનો �ય�ન કરવાની જ�ર છે. 
  
આભાર. અમારો છે�લો �� રorર કરો, અમે �ી �લુ�રજ સાથ ે�ારંભ કરવા માગીએ છ�એ. ��ટ�ની સૌથી અગ�યની 
નોકર�માનંી એક એ �જ�લા નીિતને �ણ કરવા માટ� સ�દુાય ઇન�ટુનો ઉપયોગ કરવો. આખા �જ�લામા ં�હ�સેદારોના 
િવિવધ �ૂથોમાથંી બોડ� ઇન�ટુ લઈ ર�ુ ંછે તેની ખાતર� કરવા માટ� બોડ�ની રચના અથવા ક��િુન�ટ ઇન�ટુ ���યાઓ 
િવકિસત થવી જોઈએ ક� કઈ ર�તે? 
  
તે હવ ેમને ત ે�� ગ�યો. અને �ુ ંતે ��ને પસદં ક�ંુ � ંકારણ ક� �ુ ંખર�ખર ઇ�� ં� ંક� તમામ સ�દુાયોમા ંબધા 
પ�રવારોને જોડાવવા માટ� બોડ� વ� ુકર�. તેથી � વ�� ુ�ુ ંકરવા મા�ંુ ં� ંત ેખાતર� કરો ક� દર વષ�, ર� બોડ� િવિવધ 
ઇવ�ે�સ�ુ ંઆયોજન કર� છે. ત ે�થાનો પરની બધી icalભી શીખવાની ટ�મો સાથ,ે એક, બોડ� �ુ ંછે ત ેિવશ,ે તેમની પાસથેી 
તે મા�હતી શોધવા માટ� બોડ�ને શામેલ કરવાની ર�તો િવશ ેવાત કરવી. આપણે વ� ુસા�ંુ �ુ ંકર� શક�એ? અમે તમાર� 



સાથ ેક�વી ર�તે વ� ુસાર� ર�ત ેજોડાઈ શક�એ? કારણ ક� આપણી પાસ ેબધા જવાબો નથી. અમે ત ેલોકો પાસેથી િવચાર 
કર��ુ ં� બોડ� મી�ટ��સમા ંનથી આવતા અને અમન ે�યા ંજ�ુ ંપડશ.ે અમ ેતમેન ેફ�ત અમન ેબતાવવાની અપે�ા રાખી 
શકતા નથી. અમાર� તમેની પાસે જ�ુ ંછે. અને ત ેસાથ,ે �ુ ંખર�ખર તમ ે�ણતા બધા, બધા પીટ�એનો ઉપયોગ કરવા 
અને તેમની સાથ ેશોધવા મા�ુ ં�.ં અર�, �ુ ંકોની પાસથેી સાભંળતો નથી? તમાર� �ુદ� �ુદ� શાળાઓમા ંતમારા �ૂથોમા ં
કોણ નથી? આપણે તેમની પાસે ક�વી ર�તે પહ�ચી શક�એ? કારણ ક� અમાર� પાસ ેદર�ક શાળામા ંપી.ટ�.એ. મન ેલાગે છે 
ક� તે બધા સ�દુાયોન ેશામલે કરવા માટ� એક અ�ત સાધન બની શક� છે અન ેતનેો ઉપયોગ �ણે છે ક� તે સ�દુાયોન ે
શામેલ કરવા માટ� અને �યાપક �તર� શાળામા.ં 
  
આભાર. એમએ�સ બોન. �ુ ંતમે છે�લા સવાલનો જવાબ આપવા માગંો છો? 
  
હા. �ડવાઇસ �ૂથોમાથંી સ�દુાય ઇન�ટુ મેળવ�ુ,ં મન ેલાગે છે ક� આપણે શ� કર�લી પહ�લી ર�તોમાથંી એક ખર�ખર આ 
બધી સ�દુાય �ૂથોને શોધી રહ� છે � આપણા સ�દુાયમા ંછે અન ેઅમ ેિસ�ાતંો પર જઈ શક�એ છ�એ. તમે �ણો છો, 
િસ�ાતંોએ ઘણી વખત તેમને શાળાઓમા ંઆમ�ંણ આ��ુ ંછે. મન ેલાગે છે ક� �જ�લા ક�ાએ આપણે આ બધા �ુદા �ુદા 
સ�દુાય �ૂથો અન ેઆપણા સ�દુાયોની િવિવધતા િવશ ે�ણવાની જ�ર છે અન ેપછ� આપણે તમેને બોડ� તર�ક� 
�વીકારવાની જ�ર છે. આપણે તેમને �દર લાવવાની જ�ર છે, અમન ેખાતર� કરવાની જ�ર છે ક� તેઓ ર�ૂ થાય છે. 
�યાર� �ુ ં2018 મા ંબો�ડ કિમટ�મા ંહતો. તે �બૂ વિૈવ�યસભર ન હ� ુ.ં અન ેતને ેફ�ત વિૈવ�યસભર બનાવવાની જ�ર 
નથી, પરં� ુત ેસમ� �જ�લામાથંી હોવાની જ�ર છે. તથેી આપણે ફ�ત બોડ�ની �મ ખર�ખર સા�ંુ કામ કરવાની જ�ર છે 
અને �ુ ંતેને ફર�થી કહ�શ, તમે �ણો છો, ત ેડ�ટા પર નીચ ેઆવ ેછે કારણ ક� �યાર� �યાર� આપણે ખર�ખર આ �કારની 
મા�હતી�ુ ંસચંાલન કર� શક�એ છ�એ અન ેખાતર� કર� શક�એ ક� અમાર� પાસ ેથોડ�ક છે મ�ે��સ ક� � દશા�વ ેછે ક� અમે 
અમારા સ�દુાયમા ંઆ બધા િવિવધ �ૂથોમાથંી ઇન�ટુ મળેવીએ છ�એ તનેી ખાતર� કરવા માટ� ક� અમે �ૂથો �મુ કર� 
ર�ા ંનથી, એક બી�ને છોડ� ર�ા છે. અન ેફર�થી, મન ેલાગે છે ક� ત ેફ�ત ��ુલા હાથ ધરાવ ેછે અને લોકોની વાત 
સાભંળે છે. તમે �ટ�ુ ંલોકો સાભંળો છો તેટલા લોકો તમાર� સાથ ેવાત કરવા તયૈાર થાય છે. 
  
આભાર. �ીમતી મસે, �ુ ંતમે છે�લા સવાલનો જવાબ આપવા માગંો છો? 
  
તેથી તમ ે�ણો છો ક� મારા માટ� �બંશે િવશ ેરસ�દ બાબત એ છે ક� આ શાળા �જ�લામા ંઘણા એવા લોકો છે ક� �ઓને 
શાળા �ડ����ટ �ુ ંકર� છે તેનો �યાલ નથી અથવા, માફ કરશો, શાળા બોડ� �ુ ંકર� છે. શાળા બોડ�ની �િૂમકા �ુ ંછે. તમે 
શાળા સાથ ેસપંક�  ક�વી ર�તે કર� શકો છો? અને તથેી �ુ ંતમન ેએક વ�� ુ��ુ ં� ં�ના િવશ ેમ� ઘણી વાર િવચા�ુ� હ� ુ ં
ખર�ખર તે છે ક� આપણે આપણા બધા પ�રવારોન ેક�વી ર�ત ેસલં�ન કર� શક�એ ત ેિવશ ેિશ��ત કર�એ છ�એ? તઓે 
તેમના અવાજો ક�વી ર�તે સાભંળ� શક� છે અને તમ ે�ણો છો, એવી ક�ટલીક બાબતો છે � શાળાને સબંોધવા માટ� યો�ય 
છે, સબંોધન કરવા માટ� એક િશ�ક, સબંોધન કરવા માટ�નો આચાય�, સબંોધન માટ�ના સલાહકાર. અમાર� પાસે અમારા 
�ે�ના અિધ�ક છે. પરં� ુ��લૂ બોડ� એક એ�ુ ં�થળ હો�ુ ંજોઈએ ક� �યા ંઆપણા દર�ક જણ આવી શક� અને તમેની 
�ચ�તાઓનો અવાજ ઉઠાવી શક�, આપણે �ુ ંસા�ંુ કર� ર�ા છ�એ ત ેઅમન ેકહો, અન ેતથેી મન ેલાગે છે ક� અમે તમને ક�વી 
ર�તે વાતચીત કર� શક� છે તે િવશ ેલોકોને િશ��ત કરવાના માગ� શોધવાના છે. અમન ેઅન ેતે પછ� દર�ક માટ� સચંાર 
�લુભ બનાવ ેછે. 
  
અમારા ભણતર સ�દુાયોમાથંી આ 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 અ��થ Ms હાડકાથી �ારંભ કરવા જઈ ર�ા છ�એ. તમન ે�થમ �લો�ઝ�ગ �ટ�ટમે�ટ મળે 
છે. 
  
�થમ �ુ ંઆ તમામ યોજવા માટ� અને મ�ય�થી કરવા માટ� તમામ પીટ�એ કાઉ��સલનો આભાર મા�ુ ં�.ં મને � ખબર 
છે ત ેિવશ ેમને �છુવામા ંઆ��ુ ંછે, રાઉ�ડ રોક આઈએસડ� િવશ ેતમન ે�ુ ંગમશ?ે અન ે�ુ ંિવચારતો ર�ો � ંક� મને ઘણી 
બધી વ��ઓુ ગમે છે પરં� ુરાઉ�ડ રોક આઈએસડ� િવશ ે�ુ ંખર�ખર �મે ક�ંુ � ંત ેછે �ુ ંલોકોને �મે ક�ંુ �.ં �ુ ંમાતાિપતા 
અને િવ�ાથ�ઓ �ેમ. �ુ ંસ�દુાયને �મે ક�ંુ �.ં મારો અથ� હાથ નીચ ેરાખવાનો છે � મન ેગમ ેછે અને િવ�ાથ�ઓ એ 
અમા�ંુ ભિવ�ય છે. �ુ ંઅમારા સ�દુાયને ટ�કો આપવા મા�ં ુ�.ં �ુ ંઅમારા સ�દુાયની સવેા કરવા મા�ં ુ� ંઅને �ુ ંતે કરવા 
મા�ં ુ� ંક� અમારા િવ�ાથ�ઓને સ�જ કર�ને અન ેખાતર� કરો ક� ત ેબધા પાસ ેદર�ક બાળકને સફળ બનાવવા માટ� �ોત 



અને ટ�કો છે. ફર�થી, માર� �ાથિમકતાઓ િશ�ણ બનવાની છે, િસ��ધના �તરાલોન ેબધં કરવા, ઉ�ચ િશ�ણ આપવા�ુ ં
અને દર�ક િવ�ાથ� ભાિવ તૈયાર છે તેની ખાતર� કરવા. �ુ ંઅમારા બાળકોન ેઉ�મ િશ�ણ �દાન કરવા માટ�, ��લા 
કરવરેા ડ Steલરનો સારો કારભાર� છે તનેી ખાતર� કર�ન ેનાણાક�ય જવાબદાર�ની ખાતર� કરવા જઈ ર�ો �.ં �ુ ં
�િુનિ�ત કરવા �� � ંક� અમારા બાળકો શાર��રક અન ેમાનિસક ર�ત ે�રુ��ત અન ે�વ�થ છે. �ુ ંસ�દુાયને અવાજ 
પાછો આપવા જઇ ર�ો �.ં આમા ંમાતાિપતા, િશ�કોના ંિવ�ાથ�ઓ, સ�દુાયના ંસ�યો શામલે છે. �ુ ંતમને બોડ� સાથ ે
જોડાવાની, �જ�લા સાથ ેજોડાવાની અને સકારા�મક પ�રવત�ન માટ� િનણ�ય ઉ�પાદકો સાથ ેસકંળાયલેી અને તમ ેજોશો ક� 
તમને તમારા �ય��તગત ક��પસની જ�ર છે ત ેફ�રફારોની તકો આપીશ. અન ે�ુ ંરાઉ�ડ રોક આઈએસડ�ના દર�ક િવ�ાથ� 
માટ� ઇ��વટ� �દાન કરવા જઈ ર�ો �.ં તથેી �ુ ંફર�થી તમારો આભાર મા�ુ ં�,ં અન ે�ુ ંઆશા રા�ુ ં� ંક� તમે 3 � 
નવ�ેબરના રોજ મને મત આપો. 
  
આભાર, �ુ. બોન. �ી ��ૂીજ, તમે બધં કરવા માગંો છો? 
  
સ�ંણૂ�પણે. માર� ���ટ તમાર� સાથ ેશરે કરવાની તક માટ� રાઉ�ડ રોક આઈએસડ� પીટ�એનો �બૂ �બૂ આભાર અને આ 
���યાના ભાગ બનવા બદલ �યા ંજોતા દર�કન ેઆભાર. મ� શ�આતમા ંક�ુ ંતમે, અહ� �પ�ટ પસદંગી, ��થિત અથવા 
ફ�રફાર. આપણે આપણા નબળા �થાનો �ટલા જ મજ�તૂ છ�એ. અમ ેત ેનબળા �થાનોન ેઆગળ વધાર�ને સબંોધન 
કર�ને સા�ંુ બ��ુ ંછે, તમેને અવગણીન ેઅથવા તમેન ેઘટાડવાનો �યાસ કર�ન ેનહ�. આપણે બધા િવ�ાથ�ઓને 
િનહાળ�ુ ંઅને ટ�કો આપવો જ જોઇએ. ભલ ેત ેઆપણા ન હોય અથવા આપણા �વા ન હોય. આપણે બધા પ�રવારો અને 
સ�દુાયોને જોડ�ુ ંજ જોઇએ, પછ� ભલ ેતે એક જ શાળામા ંન �ય અથવા આપણા �વા ન રહ�. આપણે ને��ૃવ અને 
પોતાની �ત પાસથેી વ� ુસાર� માગં કરવી જોઈએ. �યાર� આપણા માટ� બ� ુસા�ંુ થઈ ર�ુ ંછે કારણ ક� જો આપણે �ુ 
sufferingખ અ�ભુવીએ છ�એ તો આપણે બી�ઓ પાસથેી પણ એ�ુ ંજ ઇ�છતા હોઈ�ુ.ં આ બનવા માટ�, આપણે 
�હ�મતભર� પસદંગીઓ કરવી જોઈએ અને અમારા ક�ફટ�  ઝોનથી આગળ પહ�ચ�ુ ંજોઈએ કારણ ક� ત ેજ ઉ�મ 
�તી�ામા ંછે. અમે હમેંશા ંક�ુ� છે તેમ કર�ન,ે પરં� ુપ�રવત�નની માગં કર�ન ે�યા ંપહ�ચ�ુ ંનહ�. મા�ંુ નામ કોન�લ ��ૂીજ 
છે અને �ુ ંતે પ�રવત�ન કર�શ. તમારા સમય બદલ આભાર, અન ેતમારા સપોટ�  �ારા મન ેસ�માન મળશ.ે 
  
આભાર �ી �લુ�રજ. Ms મેસ, તમે બધં કરવા માગંો છો? 
  
આભાર. �ુ ં��લૂ બોડ�મા ંસેવા આપવા માટ� દોડ� ર�ો � ંકારણ ક� �ુ ંબાળકો અન ેિશ�કોની �બૂ જ કાળ� રા�ુ ં� ંઅને 
રાઉ�ડ રોક આઈએસડ� અન ે�ુ ંએક �જ�લાની ક�પના ક�ંુ � ંક� બધા બાળકો ખીલે છે, અમારા િશ�કો પાસે ન�ે�ૃવ સપોટ�  
અને સસંાધનો છે �ની સાથ ેતઓેએ અમારા િવ�ાથ�ઓન ે�દાન કરવાની જ�ર છે. િવ�-વગ��ુ ંિશ�ણ છે અને અમાર� 
પાસે �જ�લાના દર�ક બાળક માટ� સલામત �ણુવ�ાવાળા વાતાવરણ છે. અમારા બાળકો અન ેિશ�કો એક ��ટ�ન ેલાયક 
છે � સખત િનણ�યો લવેા યો�ય છે અને તેની ��ૃઠ�િૂમ છે � તણેીન ેબાળકો અન ેિશ�કોની જ��રયાતોન ેસમજવા દ� છે. 
ફોર��ટ નોથ� એ�લમે�ટર�ના �થમ �ેડના િશ�ક તર�ક�, િવ�ાથ�ઓન ેત ે�ણવા �ુ ં�ાઉ�ડ અ�ભુવથી ��ૂયવાન બ�યો 
અને િશ�કો વગ�ખડંમા ંખીલ ેછે. િશ�ક બ�યા પછ�, �ુ ંલો ��લૂમા ંગયો �યા ંમ� જ�ટલ ��ુાઓ�ુ ંિવ�લષેણ કરવા�ુ ં
શીખી લી�ુ ંઅને તમેા ંસમાિવ�ટ દર�કને ફાયદાકારક સામા�ય સ�ેસ સો��શુ�સ શોધવા માટ� િવિવધ ���ટકોણવાળા 
�ય��તઓ સાથ ેકામ કરવા�ુ ંશી�યા. આ �ુશળતા મન ેમાર� વત�માન �િૂમકામા ંમદદ કરવા�ુ ંચા� ુરાખ ેછે �યા ં�ુ ં
stateપર�શન નીિતઓ અન ેએક મોટ� રા�ય એજ�સી માટ� 1.4 અબજ ડોલર�ુ ંબ�ટ િનર��ણ ક�ંુ �.ં અને આવડત 
અને અ�ભુવો�ુ ંઆ જોડાણ મને િવ�સનીય તર�ક� આ સ�દુાયની સવેા કરવા માટ� અન�ય ર�ત ેલાયક બનાવ ેછે. �ુ ંઆ 
સાથ ેબધં કર�શ. �ુ ંઆ સાથ ેબધં કર�શ. મને તા�તરમા ંજ એક �વૂ� િવ�ાથ�ની એક ફ�સ�કુ �ટ�પણી મળ� છે � મારા 
પહ�લા જ �થમ વગ�મા ંહતો. તેણે મને જણા��ુ ંક� તણેીએ એ�રઝોનાથી મારા માટ� ફ�ત તમેની ગેરહાજર મતપ�ક 
પસાર કર� છે. તે મારા �દયને �પશ� ગ�ુ ંઅન ેમન ેયાદ કરા��ુ ંક� �ુ ંક�મ દો�ુ ં�.ં ક�મ ક� �ુ ંરાઉ�ડ રોક આઈએસડ�ના 
બાળકો અન ેિશ�કોને �મે ક�ંુ � ંકારણ ક� �ુ ં��ુ ં� ંક� સભંાળ રાખનાર િશ�ક �ારા �રૂ� પાડવામા ંઆવતી િવ�-વગ�ની 
િશ�ાની અસર તેના બાળક પર પડ� છે અન ે�ુ ંરાઉ�ડ રોક આઈએસડ�ના દર�ક બાળકન ેત ેઅ�ભુવ મળે તે�ુ ંઇ�� ં�.ં �ુ ં
તમને રાઉ�ડ રોક આઈએસડ� ��લૂ બોડ� �લસે 2 માટ� લસેી મઝેનો સપોટ�  ક�ંુ �.ં 
  
આ મતદાર કાય��મમા ંભાગ લવેા બદલ અમારા તયૈાર ઉમદેવારો �ીમતી મસે, �ી �લુ�રજ અને �ીમતી બોનનો 
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. અને � ૂટંણીનો �દવસ 3 નવ�ેબર, મગંળવાર છે. આ મચં પીટ�એની વબેસાઇટ rrisdpta.org ની રાઉ�ડ રોક 
કાઉ��સલ પર �કૂવામા ંઆવશ.ે તે RRISDPTA.ORG અન ેઅમા�ંુ સો�યલ મી�ડયા તમે જ અ�ય �થળ ફોરમ થાય છે. 
ઉમેદવારની બાયો મા�હતી પણ પો�ટ કરવામા ંઆવશ ેઅન ેફોર�સન ેઅ�સુર�ન,ે ઉમદેવારન ેલ�ેખત ફોમ�મા ંઅ�ય 
�થળના ફોરમમા ં�છૂાયેલા ��ોના જવાબની તક મળશ.ે �ૃપા કર�ન ે�લસે 2 માટ� ફ�સ�કુ �ુઓ ક� � સા�ં at વા�યે શ� 
થાય છે અને આવતી કાલ ેસા�ં Place વા�યે �લસે for અન ેસા�ં ed વા�ય ે�લસે for માટ� ટ�નુ રહ� છે. તે �થાન 7 કાલ ે
સા�ં 6 વા�ય ેઅન ે�થળ 6 એ સા�ં 7 વા�યે છે. આભાર અન ે�ભુ રા�ી. 
  
  
 


