Զրույցի թեմաները

Թոնի Թուրմոնդ

Թոնի Թուրմոնդը
խորը արմատներ ունի հանրային կրթության և հանրային
ծառայության ոլորտում, որոնք խորը խարիսխ ունեն՝ հիմնվելով
գթասրտության և հանձնառության պաշարների վրա: Ծառայությունը
իր արյան մեջ է. նրա մայրը ներգաղթել էր այստեղ Պանամայից
ուսուցիչ դառնալու նպատակով:

Ուսուցիչների ընտրությունը
ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՆԱՀԱՆԳԱՅԻՆ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԹԵԿՆԱԾՈՒԻ
ՊԱՇՏՈՆՈՒՄ


Թուրմոնդը անմիջականորեն գիտի հանրային կրթության ուժի մասին և ասում է,
որովհետև այն փրկել է իր կյանքը: Թուրմոնդը 6 տարեկան էր, երբ մահացավ իր
մայրիկը, որից հետո իրեն և իր երեք եղբայրներին մեծացրել է զարմիկը, որը
սովորեցնում էր նրանց, որ կրթությունը կարող է խոշոր հավասարակշռող ուժ լինել:
Թուրմոնդը ներշնչված էր դառնալու սոցիալական աշխատող՝ օգնելու վտանգի տակ
գտնվող երեխաներին և այժմ ներկայացված է որպես նահանգային ղեկավար՝
պայքարելու բոլոր ուսանողների և ուսուցիչների համար:



Որպես նահանգային ասամբլեայի անդամ, դպրոցական և քաղաքային խորհրդի անդամ՝
Թուրմոնդը Կալիֆորնիայի երեխաներին մշտապես պահել է որպես
առաջնահերթություն: Մինչդեռ West Contra Costa Unified School District-ի խորհրդում, նա
վերահսկում էր դպրոցական անտեղի բացակայությունների կանխարգելման ծրագրերը,
աջակցում էր դպրոցահեն հոգեկան առողջության ծրագրերը, և մեկնարկեց մի ծրագիր,
որպեսզի անապահով ուսանողներին դասավանդի ձեռներեցության հմտություններ:



Թուրմոնդը դպրոցական թաղամասերին միլիոնավոր դոլարներ տրամադրելու
օրենսդրություն է ընդունել՝ երեխաներին դպրոցում և քրեական արդարադատության
համակարգից դուրս պահելու նպատակով, պայքարել է գումարի համար,
հավաստիանալու, որ Կալիֆորնիայի խնամակալ ընտանիքի խնամքում գտնվող բոլոր
երիտասարդները քոլեջ գնալու հնարավորություն ունեն և վաղ կրթական ծրագրերում
ավելացրել է ֆինանսավորումը:

Զրույցի թեմաները

Թոնի Թուրմոնդ


Թուրմոնդը ընդունում է Կալիֆորնիայում առկա ուսուցիչների աճող կարիքը: Նա
աջակցում է մատչելի բնակության պայմաններին և այլ դրդապատճառներին՝ մեր
դասարաններում գրավելու և պահպանելու որակյալ կրթության մասնագետներին:



Թուրմոնդը ամբողջ սրտով աջակցում է բոլոր հանրային դպրոցներում
թափանցիկությունը և հաշվետվողականությունը, ներառյալ մասնավոր դպրոցներում:
Կալիֆորնիայում գործում է շուրջ 1,200 մասնավոր դպրոց և նա չի կարծում, որ մենք
նահանգում պետք է ավելացնենք մասնավոր դպրոցների քանակը: Նա կարծում է, որ
մասնավոր դպրոցները միայն պետք է թույլատրվեն տեղական ընտրված դպրոցական
խորհուրդների կողմից:



Ինչպես կրթության մասնագետները և ծնողները, այնպես էլ Թուրմոնդը կարծում է, որ
պետք է պահանջել անհրաժեշտ ռեսուրսներ՝ պատրաստելու մեր ուսանողներին 21-րդ
դարի աշխատանքների համար: Նա ցանկանում է տեսնել, որ Կալիֆորնիայի
ուսանողներն ունեն այն ռեսուրսները, որոնք նրանց անհրաժեշտ են զարգացնելու իրենց
կարողությունները գիտության, տեխնոլոգիայի, ինժեներության և մաթեմատիկայի
բնագավառներում և հաջողություն ունենալու բարձրագույն տեխնոլոգիաների և
համաշխարհային տնտեսության հարցերում:

