
 مندرجہ   ذ�ل   تعارف   فروری    2021  م��   بورڈ   آف   ا�جوک�شن   �   اجالس   م��   ام�دواروں   �   ساتھ   شی��   ک��  
۔      گ��   تھ�۔   بورڈ   آف   ا�جوک�شن   �   ال�کشن   �ا   دن    6  اپ��ل   ��

  

�   بوئل    ام�دوار   #    1:   کیتھل��

�ن   اور   اع�   ت��ن   صالح�ت   تک   پہنچ��   �   ل��    وە   طل�ا   کو   ان   �   �ات   سن   کر   اور   �ر   طالب   علم   �   بہ��
ام   �   ساتھ   پرعزم   ��   اور   ۔وە   اساتذە   �   ساتھ   ا�ک   اح�� �   ل��   پرعزم   ہ�� وری   وس�لہ   مہ�ا   کر��  �ر   ��

 جب   وە   بڑھ��   �و��   اور   �دل��   �و��   ا��   ف�لڈ   م��   ڈھل   ر��   ہ��   جو   آج   �   �س�ت   �   کہ��   ز�ادە  
۔   وە   والدین   �   ان   �    مختلف   دکھا��   دی��   ��   تو   وە   ان   �ا   اعزاز   دے   کر   ان   �   حما�ت   �ا   مظا�رە   کر��   ��
۔   ٹ�کس   د�ند�ان   �   ساتھ   عزم   ان   �   رقم   �ا   محتاط   استعمال   ��    �ات   سن��   اور   س�کھ��   �   ل��   پرعزم   ��
۔   انتظامیہ   �   ساتھ   �   رکھنا   ��   کہ   اسکول   �ماری   برادری   �   ا�م�ت   بڑھا��   ہ��  اور   اس   �ات   کو   ذ�ن   �ش��

 ان   �ا   عزم   یہ   ��   کہ   وە   �مار�   ضلع   �   ر�نما��   کر��   م��   ٹھوس   ف�صلہ   سازی   اور   تمام   ف��قوں   �  
   بورڈ   �ا   مستعد  

�
۔   ان   �ا   بورڈ   �   وا�ست� ا�ت   دار   بن��  جوا�د�   �   ا�مانداری   �   شفاف�ت   م��   اس   �   ��

۔   ان   �ا   حت�   عزم    سات�   اور   �م   م��   �   �ر   ا�ک   پر   رکھ�   �و��   اعتماد   �ا   ا�مانداری   �   ذمہ   دار   �ونا   ��
 �مار�   اسکولوں   م��   عمدە   ،   �کساں   اور   مناسب   مواقع   ،   اچ�   صحت   اور   حفاظت   کو   فروغ   دینا   ��  

۔    اور   �ر   اس   شخص   کو   جو   ضلع    219  م��   ر�تا   ��   ،   س�کھتا   ��   ،   �ام   کرتا   ��   اور   بڑھتا   ��

  

  �  ام�دوار   #    2:   رچرڈ   ایوون��

 وە    2017  م��   بورڈ   �   ل��   منتخب   �و��   تھ�   اور   اب   وە   دو�ی   مدت   �   ل��   دو�ارە   انتخاب   �   خواہاں  
۔   ان   �   ا�ک   بی��   ب�   ��   جس   ��   سن    2016  ۔   وە    1998  �   ن�لس   ٹاؤن   شپ   م��   ر�ا�ش   �ذیر   ��  ہ��

کٹ   ۔   وە   ڈس��  م��   ن�لس   نارتھ   �   گ��ج��شن   ک�ا   تھا۔   وە    2009  �    2017  تک   �میون��   م��   متحرک   ��
کٹ    219  بورڈ   م��   خدمات   انجام   دیں   اور     73  �   بورڈ   صدر   تھ�۔   انہوں   ��   �چھ�   چار   سالوں   م��   ڈس��
 ضلع   �   ط��ل   مد��   قر��   �   خات�   �   منصو��   �   و�الت   �   اور   اس   پر   عمل   درآمد   ک�ا   جس   �   ن�ی��  

۔      اور   جائ�داد   ٹ�کس   د�ند�ان   کو   ال�ھوں   ڈالر   سود   م��   �چا�ا   جاسکتا   ��
�

 م��   ٹ�کس   �   سطح   �م   �و�
   بڑھ��   م��   مدد   دی   اور   دور   دراز   �   تعل�م   �   وجہ   �   پ�دا   �و��  

�
 انہوں   ��   اس   پ�نڈ�م�ک   م��   ضلع   کو   آ�

   بڑھ��   �ا   منص��ہ   ت�ار   ک�ا۔وە   ضلع    219 
�

��   -   جذ�ا��   خلیج   کو   دور   کر��   �   ل��   آ�  وا�   تعل��   اور   معا��
   بڑھا��  

�
 م��   متن�ع   ضل�   ر�نماؤں   �   خدمات   حاصل   کر��   م��   معاونت   کر�   ا�ک����   �   معام�   کو   آ�

۔    م��   دلچس��   رکھ��   ہ��

  

 ام�دوار   #    3:   ا�النا   ج�ک�س  

۔   یہ   اسکو�   �   دو�ی   �سل   �    یہ   ا�ک   جد�د   �الس   روم   ہا��   اسکول   �   خصو�   تعل�م   �   استاد   ��
ت   �ا   تج��ہ   اور   اسکولوں   ۔   یہ   آپ   �   �اس   ا�ک   م�ا��  ر�ا���   ��   اور    11  سال   �   اسکو�   م��   رە   ر�   ہ��
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۔   ان   �ا   ماننا   ۔   وە   تعل�م   �   �ار�   م��   بہت   شوق   رکھ��   ہ��  �   �ام   کر��   �   پ�چ�دگیوں   �   سمجھ   ال��   ��
۔   وە   اپ��   مختلف   تج��ات   کو   �ان�نا    ��   کہ   ہا��   اسکول   ا�ک   مضبوط   صحت   مند   برادری   �ا   سنگ   ب��اد   ��

 اور   لوگوں   �   آواز   کو   متحرک   کرنا   چا���   ہ��   تا�ہ   مختلف   آواز�ں   آسک��   اور   �میون��   کو   شامل   ک�ا  
  جاس�۔   

  

 ام�دوار   #    4:   جوزف   نوک  

 وە    D219  بورڈ   آف   ا�جوک�شن   �   ل��   دو�ارە   انتخاب   �   خواہاں   ہ��   جس   �   وە    6  سال   �   خدمات   انجام  
۔   ان   �   اہلیہ   ،   بی��   اور   ب�ٹا   ن�لس   و�سٹ   �   فارغ   ۔   وە    1986  �   اس   ضلع   �ا   ر�ا���   ��  دے   ر��   ہ��

۔   ان   کو   برجز   پروگرام   م��   ز�ردست   دلچس��   ��   جس   ��   لنکن   ووڈ   م��   �ام�ا��   �   اپ��    التحص�ل   �و��
�   رکھ��   ہ��   ۔   وە   اس   عمارت   �   ل��   ا�ک   مضبوط   والدین   وک�ل   تھ�۔   وە   مساوات   پر   �ق��  عمارت   کھو�   ��

۔      اور   یہ    6  اپ��ل   کو   ووٹ   دی��   �   ل��   آپ   �   حما�ت   چا���   ہ��

  

�ک    ام�دوار   #    5:   آر�نا   پی��

ن   یونیورس��   ۔   یہ   اس   وقت   نارتھ   و�س��  یہ   مورٹن   گرو   �   ر�ا���   ��   اور   ن�لس   و�سٹ   �   گ��ج��ٹ   ہ��
نگ   �   االقوا�   علوم   م��   م�جر   اور   پولی���ل   سائ�س   م��   مائ�� ۔   وە   اقتصاد�ات   اور   ب��  م��   ز�ر   تعل�م   ہ��

۔   یہ   جمپ   اسٹارٹ   م��   �ام   کر��   ��   جو   ا�ک   غ��   منفع��   تنظ�م   ��   جس   �ا   مقصد   �م   آمد��    کرر�   ��
۔    وا�   پری   اسکولوں   م��   اضا��   تعل�مات   فرا�م   کر��   �و��   کنڈر�ارٹن   �   ت�ار�وں   �   فرق   کو   ختم   کرنا   ��
���   گروپ   �   ساتھ   ب�   شامل   مہ   ل�س�   نا�س�   �   قائم   کردە   چ��  وە   ن�لس   و�سٹ   فرا�س��   ٹ�چر   مح��

ک��   �   حی��ت   �   لڑکیوں   کو   اپ��   برادری   �   وسائل   �   شناخت   ،   اپ��   شپ   ا�س�� ���ن�� ۔   انہوں   ��   ان��  ہ��
وع   کر��   اور   ان   �   ما�   معامالت   اور   ان   �ا   انتظام   کر��   �ا   ط��قہ   س�کھا�ا۔   پھر   ،   عوا�    �ارو�ار   ��

���   ا�سو�   ن   ک�ا   ،   اور   اب   وە   چ��  تعلقات   اور   فنڈ   ا�ٹھا   کر��   پر   توجہ   دی��   �   ساتھ   ا�ک   سال   تک   ان��
۔      ا�ٹ   بورڈ   پر   ب�ٹھ��   ہ��   جو   تمام   بڑ�   فنڈ   جمع   کر��   اور   رضا�ارانہ   کوششوں   �ا   انچارج   ��

�ک   کر��   �    وە   تعل�م   م��   ا�کوئ��   �   قدر   کر��   ہ��   اور   ا�   ضلع   م��   سا�قہ     طالب   علم   �   حی��ت   �   ��
۔      ل��   انوکھا   نقطہ   نظر   رکھ��   ہ��

  

 ام�دوار   #    6:   راس   س��رس  

�   رکھ��   ہ��   اور   �طور   �الج    یہ   خ�االت   �   آزاد   اور   آزادانہ   ت�اد�   �   قدر   اور   ا�م�ت   �   طاقت   پر   �ق��
۔   وە   خود   د�کھ��   ہ��   کہ   کس   ط�ح   ثانوی   تعل�م    پروف��   اع�   مع�ار   �   تعل�م   �   ا�م�ت   کو   سمجھ��   ہ��

�ک   کرنا    طل�ا   کو   �الج   �   سطح   پر   �ام�ا��   �   ل��   ت�ار   کر��   ��   اور   وە   اپ��   تج��ات   کو   اس   بورڈ   م��   ��
۔      چا���   ہ��
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 ان   �ا   خ�ال   ��   کہ   قائدین   �   حی��ت   �   اپ��   �چوں   کو   ان   �   مستق�ل   �   کردار   �   ل��   ت�ار   کر��   �ا   واحد  
 راستہ   ا�ک   تعاون   پر   مب��   عمل   ��   جس   م��   اس��ک   �ولڈرز   �   تمام   آوازوں   اور   نقطہ   نظر   کو   شامل  

۔      کر��   �   کوشش   �   جار�   ��

۔   ان   �ا   �چہ    2023  �   موسم   کٹ    219  م��   ر�ا�ش   �ذیر   ہ��  وە    2012  �   اپ��   اہل   خانہ   �   ساتھ   ڈس��
 خزاں   م��   ن�لس   و�سٹ   م��   داخلہ   �   �ا۔   انہوں   ��   دو   سال   اسکو�   ولیج   �   �مش��   �   حی��ت   �  
 خدمات   انجام   دیں   اور   اسکول   م��   اپ��   پور�   سالوں   م��   اپ��   �الس   روم   م��   �گرم   ر�ا۔   وە   یہ   ب�  

وری   ��   کہ   �م   اپ��   قائدانہ   کردار   کو   ا��   �سل   �   حوا�   ک��    سوچ��   ہ��   کہ   �م   سب   �   ل��   یہ   ��
 ک��ں۔  
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  کول   بورڈ   کے   امیدواروں   نے   الیکشن   سے   پہلے   پلیٹ   فارم   شیئر   کیا   
  الیٹ   پارش   ،   رپورٹر   

 تصویری   کریڈٹ:   شکاگو   ٹریبیون  

  

  

 الیکشن   کا   دن   قریب   آرہا   ہے۔    6  اپریل   کو   ،   سات   امیدوار   ،   جن   میں   تین   موجوده   اہلکار   شامل   ہیں   ،    D219  اسکول   بورڈ   کے   لئے   انتخاب  
 لڑیں   گے   ۔   االنا   جیکبس   ،   ارینا   پیٹریک   ،   جوزف   نوئک   ،   کیتھلین   بوئل   ،   اور   رچرڈ   ایوونٹز   نے   نارتھ   اسٹار   نیوز   کے   ساتھ   نمایاں   امور  
 پر   اپنے   پالیسی   خیاالت   اور   موقف   کے   ساتھ   ساتھ   ضلع   کی   قیادت   کی   مقامی   سیاست   کے   بارے   میں   قیمتی   بصیرت   کا   بھی   تبادلہ   خیال  

 کیا۔   نعیمہ   ابراہیم   اور   راس   سویرز   (دونوں   غیر   عہدیداروں)   نے   تبصروں   کے   لئے    NSN  کی   درخواست   کا   کوئی   جواب   پریس   ٹائم  
 تک   نہیں   دیا۔  

 وضاحت   اور   جگہ   کی   مختص   کے   لئے   امیدواروں   کی   رائے   میں   ترمیم   کی   گئی   ہے۔  



 کیتھلین   ڈبلیو   بوئل   ،   غیر   مابعد      

  تصویری   کریڈٹ:   کیتھلین   ڈبلیو   بوئیل   بذریعہ   فیس   بک   کی   

  بورڈ   کے   ممبر   کی   حیثیت   سےاولین   ترجیح:   

 میری   اولین   ترجیح   بورڈ   کو   یکجا   کرنا   اور   مجموعی   طور   پر    D219  برادری   کی   نمائندگی   کرنا   ہے۔   میں   اس   بات   کو   یقینی   بنانا   چاہتی  
 ہوں   کہ   ہمارا   اسکول   ضلع   فعال   طور   پر   خدمات   کو   فروغ   دے   رہا   ہے   جس   کی   ہر   ایک   کو   ضرورت   ہے   لہذا   وه   ان   تک   رسائی   حاصل  

 کر   سکیں   بغیر   ان   کی   تالش   کیے   بغیر   اور   مدد   کے   لئے   شروع   کیے   بغیر۔  

  ذاتی   حیثیت   سے   سیکھنے   میں   واپسی   کے   خیاالت:   

 میں   جانتی   ہوں   کہ   دور   دراز   کی   تعلیم   کچھ   طلباء   اور   کنبوں   کے   لیے   چیلنجوں   کی   نمائندگی   کرتی   ہے۔   میرا   جواب   ہمیشہ   رہے   گا   کہ  
 ہمیں   حفاظت   کے   پہلوکو   دیکھنا   ہوگا۔   کسی   ٹیکے   کے   بغیر   عمارت   میں   رہنا   کسی   کے   لئے   محفوظ   نہیں   ہے۔   میں    D219  اس   بات   سے  
 متاثر   ہوی   ہوں   کہ   طلبہ   کی   ضروریات   کو   پورا   کرنے   میں   رجوع   کیسےکیا   ہے۔   ذہنی   صحت   کی   خدمات   کے   لیے   پہنچنا   ،   ذہنی   فالح   و  

  بہبود   کی   جانچ   پڑتال   کرنا   –   یہی   میرے   خیال   میں   توجہ   دینے   کی   ضرورت   ہے۔   

  کیا   پولیس   افسران   کا   تعلق   اسکولوں   میں   ہے؟   

 اسکول   بورڈ   کے   لئے   جانے   والے   یا   دوڑنے   والے   ہر   ایک   کو   یہ   اعتراف   کرنا   چاہئے   کہ   ہم   استحقاق   کی   پوزیشن   سے   بات   کر   رہے  
 ہیں۔   ان   طلباء   کے   لئے   جن   کے   پاس   ممکنہ   امتیازی   سلوک   اور   نسلی   پروفائلنگ   کا   سامنا   کرنے   کے   سوا   کوئی   چاره   نہیں   ہے   ،   ہمیں  

 واقعی   ایکوئٹی   ٹاسک   فورس   کی   حمایت   کرنے   کی   ضرورت   ہے   اور   ان   کے   فطری   انجام   تک   پہنچنے   کا   انتظار   کرنا   اس   سے   پہلے   کہ  
 کوئی   بھی   اسکولوں   میں   پولیس   کو   ختم   کرنے   کا   عہد   کرے۔   یقینا    اسی   طرف   میں   جھکی   ہوئی   ہوں۔   سیکیورٹی   فراہم   کرنے   کے   ایسے  

  طریقے   موجود   ہیں   جن   میں   ضروری   نہیں   کہ   اسکوکی   پولیس   ڈپارٹمنٹ   کا   ممبر   شامل   ہو۔   



  

 رچرڈ   ایونٹز   ،   موجوده  

    

  تصویری   کریڈٹ:   رچرڈ   ایوونز   فیس   بک   کے   ذریعے۔   

  بورڈ   کے   ممبر   کی   حیثیت:   

 میری   اولین   ترجیح   طلباء   اور   عملے   کو   بحفاظت   اسکول   واپس   آنا   ہے۔   دور   دراز   کی   تعلیم   سے   متاثره   افراد   کے   لیے،   جب   ہمارے  
 اسکول   مکمل   طور   پر   دوباره   کھلیں   گے   تو   ہمیں   مزید   تعلیمی   اور   غیر   نصابی   مواقع   تک   بہتر   رسائی   فراہم   کرنے   کی   ضرورت   ہے۔  

 اسکول   بورڈ   کے   ہر   فیصلے   کے   ساتھ   ،   آپ   کو   اپنے   آپ   سے   پوچھنا   ہوگا   ،   "کیا   یہ   طلباء   کے   لیے   اچھا   ہے؟"   لہذا   ،   اس   پوزیشن   کے  
 لئے   میرا   جذبہ   اس   بات   سے   نکلتا   ہے   کہ   میں   اپنے   طالب   علموں   کی   ترقی   اور   ترقی   کو   کس   طرح   دیکھتا   ہوں۔   میں   یہ   اضافہ    دیکھ   رہا  

 ہوں   کہ   ڈانس   میراتھن   کے   ذریعہ   کی   گئی   زبردست   کاوشوں   میں   (براه   کرم   دل   کھول   کر   دیں)۔  

  ذاتی   طور   پر   سیکھنے   میں   واپس   آنے   کے   خیاالت:   

 میں   انتظامیہ   کے   موجوده   منصوبے   کی   حمایت   کرتا   ہوں   ،   لیکن   ہمیں   اپنے   عملے   ،   طلباء   اور   برادری   کی   رائے   کو   مستقل   اور   مستقل  
  سننے   کی   ضرورت   ہے۔   

  کیا   پولیس   افسران   کا   تعلق   اسکولوں   میں   ہے؟   

 بورڈ   کی   انتہائی   ذمہ   داری   یہ   ہے   کہ   ہمارے   طلباء   محفوظ   ماحول   میں   سیکھ   سکیں   گے۔   اسکول   ریسورس   آفیسر   (ایس   آر   او)   فی   الحال  
 اس   مساوات   کا   حصہ   ہے   ،   خاص   طور   پر   کسی   شدید   ہنگامی   صورتحال   کی   صورت   میں۔   میں   مستقبل   قریب   میں   [سپرنٹنڈنٹ   کی  

  تشخیصی   ٹاسک   فورس   کے]   نتائج   اور   سفارشات   کی   پیش   کش   کا   منتظر   ہوں۔   

  



 ایالنا   جیکبز   ،   غیر  

    

  تصویری   کریڈٹ:   ایالنا   جیکبز   فیس   بک   کے   ذریعے   

  "تیزرفتار   طلبا   کی   آوازیں"   ،اس   کے   مہم   کے   پلیٹ   فارم   کے   مطابق:   

 میں   پبلک   اسکول   سسٹم   میں    10  سال   سے   زیاده   عمر   کے   ساتھ   ایک   ثابت   شده   تبدیلی   کی   معلم   ہوں۔   میں   اسکوکی   اور   شکاگو   میں   بہت  
 ساری   کمیٹیوں   میں   رہی   ہوں   اور   تعلیم   [ی]   پالیسی   اور   کمیونٹی   کے   اہم   امور   کے   بارے   میں   سیکھ   رہی   ہوں۔   میں   چاہتی   ہوں   کہ   طلباء  

 ہر   قدم   پر   فیصلے   کے   عمل   میں   شامل   ہوں۔   ہمیشہ   ان   فیصلوں   کے   لیے   طلبہ   کی    100٪   شرکت   حاصل   کرنے   کا   اراده   رکھتے   ہیں   جس  
  سے   ان   پر   اثر   پڑتا   ہے۔   

 میں   اقتباس   سے   متاثر   ہوں"اگر   آپ   کے   پاس   میز   پر   نشست   نہیں   ہے   تو   ،   آپ   شاید   مینو   میں   موجود   ہوں   گے۔"   میں   اب   مینو   میں   نہیں   رہنا  
  چاہتی   ہوں۔   اب   میں   اسکول   بورڈ   کے   ممبر   کی   حیثیت   سے   عوامی   پالیسی   کو   تبدیل   کرنے   میں   ووٹ   ڈالنا   چاہتی   ہوں۔   

  کیا   پولیس   افسران   کا   تعلق   اسکولوں   میں   ہے؟   

 بحالی   انصاف   میں   نظم   و   ضبط   کے   طریقوں   کی   تبدیلی   ایک   طویل   عمل   ہے   جس   میں   اسٹیک   ہولڈرز   کے   ذریعہ   وفاداری   کے   ساتھ  
 متبادل   طریق   کار   کو   نافذ   کرنے   اور   تعصب   کو   سمجھنے   میں   وقت   لگتا   ہے۔   عدالتی   نظام   نظم   و   ضبط   کے   طریقہ   کار   کا   حصہ   نہیں  

 ہونا   چاہئے۔   لنکن   ووڈ   ،   سکوکی   ،   اور   مورٹن   گرو   نے   ذہنی   صحت   کے   پیشہ   ور   افراد   میں   اضافی   رقم   خرچ   کرنے   ،   مقامی   نوجوانوں  
 کی   ترقی   کے   کارکنوں   کی   بھرتی   ،    100  فیصد   باشندوں   نہ   صرف   ووٹروں   تک   رسائی   کے   لئے   کس   طرح   تیار   کیا   ہے   اور   شہریوں  

  کو   شہری   مصروفیات   کے   بارے   میں   تربیت   دینے   کا   طریقہ   ہر   ولیج   جسمانی   اور   جذباتی   طور   پر   محفوظ   ہے؟   

  ذاتی   حیثیت   سے   تعلیم   حاصل   کرنے   پر   واپس   آنے   کے   خیاالت:   

 بطور   استاد   ،   میں   اپنے   طلباء   اور   ساتھیوں   سے   ذاتی   طور   پر   بات   چیت   کا   انتظار   نہیں   کرسکتا۔   *   اسکول   کبھی   بھی   "معمول"   نہیں   ہوگا  
 جو    2019  میں   تھا۔   اگر   تعلیم   کے   عملے   اور   طلباء   کو   ضرورت   ہو   تو   اپنی   صحت   یا   اپنے   اہل   خانہ   کی   صحت   کی   وجہ   سے   دور   دراز  

 رہنے   کے   لیے،   پھر   وہاں   بغیر   کسی   جرمانے   کے   رہائش   کی   ضرورت   ہے۔    COVID-19  تناسل   کی   غیر   متوقع   صالحیت   کے   ساتھ  
  ایک   [  sic]   لچکدار   ہونے   کی   ضرورت   ہے۔   

    *   جیکب   فی   الحال   سی   پی   ایس   میں   پڑھاتی   ہیں۔   

  



 جوزف   ایس   نوک   ،   موجوده  

    

  تصویری   کریڈٹ:   جوزف   ایس   نوک   فیس   بک   کے   ذریعے۔   

  ذاتی   حیثیت   سے   سیکھنے   میں   واپسی   کے   بارے   میں   خیاالت:   

   میری   فوری   ترجیح   ہمارے   طلبا   کی   ذاتی   اور   ذاتی   تعلیم   میں   فوری   واپسی   ہے۔   غیر   نصابی   سرگرمیوں   اور   کھیلوں   پر   کوڈ    19  کا   اثر  
 بہت   بڑا   رہا   ہے!   میں   تمام   طلبا   کو   آئنده   سمر   سیشن   فیس   فری   میں   حصہ   لینے   کی   ترغیب   دے   کر   کچھ   بازیابی   فراہم   کرنے   کے   لئے  

 وسیع   پیمانے   پر   کوشش   کرنا   دیکھنا   چاہتا   ہوں۔   جب   تک   میٹرک   اجازت   دیتا   ہے   اور   ہمارے   اساتذه   کی   ویکسینوں   میں   تیزی   آ   جاتی   ہے  
 ،   میں   ایک   ترقی   پسند   منصوبہ   دیکھنا   چاہوں   گا   جس   میں   تمام   طلباء   کو   ایسی   حالت   میں   واپس   الیا   جائے   جہاں   ان   کا   زیاده   تر   وقت   ذاتی  

 طور   پر   انسداد   ذاتی   ہدایت   کے   مطابق   ایک   ہی   وقت   میں   ہوتا   ہے   اور   ہر   ممکنہ   غیر   نصابی   اور   کھیلوں   کی   سرگرمیاں   کھلی   اور   چل  
  رہی   ہیں۔   

  پہلے   عہدے   کی   تالش   کرنے   کی   وجوہات: 

  -   ڈسٹرکٹ   کی   مالی   اعانت   کا   شکار   تھا   اور   میرے   تجربے   سے   ،   میں   جانتا   تھا   کہ   میں   ان   کی   ترتیب   میں   مدد   کرسکتا   ہوں۔   

 -   ہمارے   ضلع   کا   سابقہ     مشن   بیان   تھا   کہ   ہمارے   طلباء   کو   "کالج   کے   لئے   تیار"   بنائیں   اس   سے   بہت   سارے   طلباء   نے   پوری   طرح  
 نظرانداز   کیا   جنہوں   نے   مختلف   راستوں   کا   انتخاب   کیا   (مالزمت   ،   تجارت   ،   فوجی   ،…)   مجھے   خوشی   ہے   کہ   ہم   نے   اس   کی   اصالح  

  کی   ہے   اور   اب   ایک   بہتر   کیریئر   حاصل   کیا   ہے۔    D219  پر   راستہ   نصاب۔   

 -   ہمارے   ضلع   میں   واضح   عدم   مساوات   تھیں۔   برج   پروگرام   ،   مثال   کے   طور   پر   ،   ہمارے   طلباء   کی   خصوصی   ضروریات   کے   ساتھ  



  مناسب   طور   پر   پورا   نہیں   کررھا   تھا۔   میں   ضلع   بھر   میں   فیصلہ   سازی   کے   عمل   میں   ایکویٹی   کو   شامل   کرنا   چاہتا   تھا۔   

  کیا   پولیس   افسران   کا   تعلق   اسکولوں   میں   ہے؟   

 میں   [آڈٹ   کی]   سفارشات   کو   سننے   کے   منتظر   ہوں۔   مجھے   یقین   ہے   کہ   سارے   عمل   اور   سسٹم   کی   تشخیص   اور   مستقل   طور   پر   بہتری  
 کی   جاسکتی   ہے۔   مجھے   یقین   ہے   کہ   ایس   آر   او   ایسے   نظام   میں   کام   کرسکتا   ہے   جو   حفاظت   ،   مساوات   اور   بحالی   انصاف   پر   توجہ   دے۔  

   Irena   Petryk،   غیر   موجوده   

  
  Irena   Petryk    تصویری   کریڈٹ:   کے   ذریعےفیس   بکسے  

  اولین   ترجیح   بورڈ   کا   ممبرکے   طور   پر:   

 بطور   نمائنده   میری   اولین   ترجیح   مستقبل   کی   طرف   گامزن   ہے   جس   میں   تمام   طلبا   کامیاب   ہوں۔   بہت   سارے   معامالت   ہیں   جو   اس   رفتار   کا  
 تعین   کرتے   ہیں   جس   پر   ہم   اس   مستقبل   کی   طرف   گامزن   ہیں:   نصاب   کے   اقدامات   ،   عملے   کی   خدمات   حاصل   کرنے   کے   طریق   کار   ،  

  اسکول   میں   واپس   جانے   کا   منصوبہ   ،   اور   ضلعی   مالی   اعانت   ،   جن   میں   سے   کچھ   نام   بتائے   جائیں   گے۔   

  ذاتی   حیثیت   سے   سیکھنے   میں   واپسی   کے   بارے   میں   خیاالت:   

 اس   وقت   سب   سے   بڑی   نگرانی   ،   میری   رائے   میں   ،   ان   طلباء   سے   تعلق   رکھتی   ہے   جو   گھر   رہنے   کا   انتخاب   کرتے   ہیں۔   اگرچہ   موجوده  
 بورڈ   نے   بتایا   ہے   کہ   طلبا   کی   تکنیکی   ضروریات   پوری   کی   جارہی   ہیں   ،   لیکن   ایسا   نہیں   ہے۔   ہم   بورڈ   کے   اجالسوں   میں   یہ   واضح   طور  

 پر   دیکھ   سکتے   ہیں:   تکنیکی   مسائل   طالب   علموں   کے   نمائندوں   کے   لئے   ایک   رپورٹ   کی   فراہمی   کو   ناممکن   بنا   دیتے   ہیں۔   میں   نے  
 اساتذه   سے   بات   کی   ہے   جو   کہتے   ہیں   کہ   طلباء   ایک   ہی   وقت   میں   اپنا   کیمرا   کھال   نہیں   رکھ   سکتے   اور   بول   سکتے   ہیں   -   کالس   میں  

 حصہ   لینے   کی   ان   کی   صالحیت   کو   رکاوٹ   بناتے   ہیں۔   بورڈ   اس   بات   کو   کیسے   یقینی   بنائے   گا   کہ   جو   طلبا   دور   دراز   سے   سیکھنا   جاری  



  رکھیں   وه   تکنیکی   مسائل   میں   مداخلت   کے   بغیر   ایسا   کرنے   کے   اہل   ہیں؟   

  کیا   پولیس   افسران   کا   تعلق   اسکولوں   میں   ہے؟   

 میں   اس   وقت   اور   کوشش   کی   تعریف   کرتی   ہوں   کہ   سیکیورٹی   ٹاسک   فورس   اس   موضوع   کی   تفتیش   میں   سرمایہ   کاری   کرتی   رہی   ہے۔  
 یہ   بحث   جو   کچھ   کرتی   ہے   وه   بہت   سارے   اہم   سواالت   کو   جنم   دیتی   ہے۔   ہمارے   ضلع   کے   اندر   کون   ڈسپلن   ال   رہا   ہے؟   ان   کو   کس   لئے  

 ڈسپلن   بنایا   جارہا   ہے؟   کیا   ہم   بچوں   کو   نظم   و   ضبط   کرنے   کا   طریقہ   کارگر   ہے؟   کیا   اور   تبدیل   کیا   جانا   چاہئے؟   یہ   بہت   ضروری   ہے   کہ  
 اسکول   انتظامیہ   اور   برادری   کے   ممبران   ان   سواالت   پر   مستقل   طور   پر   غور   کریں۔  
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