Հարցերի շուրջ
Հանրային կրթության
ղեկավարի թեկնածուներ

Թոնի Թուրմոնդ

Մարշալ Թաք

Թուրմոնդը մշտապես պահել է Կալիֆորնիայի երեխաների հարցերը որպես
իր առաջնահերթ խնդիրը, երբ աշխատում էր որպես նահանգային
Ասամբլեայի, դպրոցական և քաղաքային խորհրդի անդամ: Մինչդեռ West

Թաքը աջակցության այլ ոչ թե պատժի կարիք ունեցող
ուսանողներին հիասթափեցնելու փորձ ունի: Որպես Լոս

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 ներշնչված էր դառնալու սոցիալական աշխատող՝
օգնելու վտանգի տակ գտնվող երեխաներին և այժմ ներկայացված է
որպես նահանգային ղեկավար՝ պայքարելու բոլոր ուսանողների և
ուսուցիչների համար:
Թուրմոնդը միլիոններ է բերում ուսանողներին: Նա 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:
Թուրմոնդը պայքարում է ուսուցիչների իրավունքների համար և
պատրաստակամ է վերջ տալ ուսուցիչների պակասին: Նա կարծում է, որ

պետք է աջակցել ուսուցիչներին նրանց մեղադրելու փոխարեն՝
հաջողության հասնելու համար նրանց տալով փոխհատուցում,
ռեսուրսներ և անհրաժեշտ գործիքներ: «Եթե մենք կատարենք այս
ներդրումները, երիտասարդները կերազեն դառնալ ուսուցիչներ
համայնքներում, որոնք երկար տարիներ ուշադրությունից դուրս են
և հավանաբար նույնիսկ մի օր կվերադառնան իրենց սեփական
համայնքներ՝ դասավանդելու և օրինակելի նմուշներ դառնալու
համար»:
Թուրմոնդը բոլոր հանրային դպրոցներում աջակցում է 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:

Անջելեսյան դպրոցների ձախողված Գործընկերության
(PLAS) նախկին ղեկավար, Թաքը չի ստացել վստահության
քվե PLAS-ի մի քանի դպրոցների ուսուցիչների կողմից: Նա
նաև վերացրեց Ազգային ուսումնասիրություններ և Երկակի
ներխուժման ծրագրերը այն համայնքներից, որոնք դրա
կարիքը ամենից շատ ունեին:
Թաքը ֆինանսավորվում է միլիարդատերերի կողմից: Wall

Street-ի միլիարդատերերը պատրաստ են ծախսել 15 միլիոն
դոլար Թաքին ընտրելու համար, որովհետև նա աջակցում է
հանրային դպրոցների կորպորատիվ ձեռքբերմանը, որոնք
թույլ կտան նահանգից դուրս գտնվող շահույթ հետապնդող
ընկերություններին ղեկավարել Կալիֆորնիայի հանրային
դպրոցները հարկ վճարողի գումարով: Նա ստացել է գումար
հենց այն մարդկանց կողմից, ովքեր աջակցում են
Կրթության քարտուղար Betsy DeVos-ին:
Թաքը կիսում է Betsy DeVos-ի ապակառուցողական օրակարգը:

Նա գնահատում է ուսուցիչներին՝ հիմնվելով թեստային
գնահատականների վրա, ուզում է վերացնել ուսուցչի
իրավունքները ստանդարտների ընդունման և բաց թողման
գործընթացում և աջակցում է երկարաձգել փորձաշրջանի
ժամանակահատվածը մինչև հինգ տարի կամ ավելի շատ:
Թաքին ընտրելը առաջնահերթություն է այն խմբերի
համար, որոնց առաքելությունը ուսուցիչներին քավության
նոխազ դարձնելն է, թուլացնել նրանց իրավունքները,
վտանգի տակ դնել իրենց ապահով թոշակի անցնելը և
նույնիսկ վերացնել ուսուցչական միությունները:
Թաքը աջակցում է չկարգավորված մասնավոր դպրոցների
ընդլայնմանը մեր հարևան հանրային դպրոցների հաշվին: Նա

երախտապարտ է կորպորատիվ միլիարդատերերին իր
քարոզարշավը ֆինանսավորելու համար, ում օրակարգն է
Կալիֆորնիայի հարևան հանրային դպրոցների հարկ
վճարողի դոլարները ուղղել՝ ֆինանսավորելու մասնավոր
կառավարվող դպրոցներին առանց ծնողների և
հարկատուների հանդեպ հաշվետվողականության և
թափանցիկության:

