نقاط داعمة

توني ثورموند

توني ثورموند
يتمتع بجذور عميقة في التعليم العام والخدمة العامة ،مما أدى إلى اهتمامه والتزامه الشديدين تجاه هذين
المجالين .وتجري الخدمة مجرى الدم في عروقه ،وقد هاجرت والدته من بنما للعمل كمدرِّ سة.

خيار المعلمين لمنصب
مراقب التعليم العام للوالية


يعرف ثورموند مدى أهمية التعليم العام عن تجربة ،حيث إنه أنقذ حياته ،على حد قوله .وبعد وفاة والدته العزباء عندما كان بعمر
 6سنوات ،تولى تربيته هو وإخوته الثالثة ابن عمه الذي علمهم أن التعليم هو أهم عوامل تحقيق المساواة .وهو ما ألهمه أن يكون
أخصائيًا اجتماعيًا لمساعدة األطفال المعرضين للخطر ،ويسعى اآلن لمنصب مراقب الوالية للدفاع عن كل الطالب والمعلمين.



ً
ً
وعضوا بمجلس المدينة ،حرص ثورموند دائ ًما على أن يكون
عضوا بالمجلس التشريعي للوالية وأمين مجلس التعليم
وبصفته
األطفال في كاليفورنيا على قمة أولوياته .كما أشرف على برامج منع التهرب من المدرسة بينما كان في مجلس منطقة كونترا
كوستا الغربية التعليمية الموحدة ،ودعم برامج الصحة العقلية بالمدارس وأطلق برنامجً ا لتعليم مهارات تنظيم المشروعات للطالب
الذين يواجهون ظرو ًفا تعوق مسيرتهم التعليمية.



مرر ثورموند تشريعات لتوفير ماليين الدوالرات للمناطق التعليمية إلبقاء األطفال في المدارس بعي ًدا عن جهاز العدالة الجنائية،
وحارب لجمع المال لضمان تمتع كل شباب كاليفورنيا في ظل رعاية الكفالة بالفرصة لدخول الكلية ،وزيادة التمويل لبرامج التعليم
المبكر.



يدرك ثورموند مشكلة نقص المدرسين المتنامية في كاليفورنيا .ويدعم اإلسكان بتكلفة ميسورة والمحفزات األخرى لجذب المعلمين
الجيدين واإلبقاء عليهم في فصولنا الدراسية.



يدعم ثورموند بإخالص المساءلة والشفافية لكل المدارس العامة ،بما في ذلك المدارس المستقلة التي يديرها القطاع الخاص.
وبأكثر من  1.022مدرسة مستقلة تعمل في كاليفورنيا ،ال يعتقد أنه علينا زيادة عدد المدارس المستقلة في الوالية .ولكنه يؤمن
بضرورة خضوع المدارس المستقلة لمراقبة مجالس تعليم منتخبة محليًا.



يؤمن ثورموند ،كالمعلمين وأولياء األمور بطلب الموارد الضرورية إلعداد الطالب لوظائف القرن الحادي والعشرين .ويريد أن
يرى كل طالب في كاليفورنيا يتمتع بالموارد التي يحتاج إليها لتنمية قدراته في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والتفوق
في التكنولوجيا الحديثة واالقتصاد العالمي.

