حول القضايا
المرشحان لمنصب مراقب التعليم العام

توني ثورموند

مارشال تك

لقد احتل دائمًا األطفال في كاليفورنيا قمة أولويات ثورموند خالل عمله كعضو بالمجلس
التشريعي للوالية وأمين مجلس التعليم وعضو بمجلس المدينة .كما أشرف على برامج

يوجد سجل من الخذالن لدى تك للطالب ممن يحتاجون إلى الدعم ،ال العقاب.

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 .وهو ما ألهمه
أن يكون أخصائيًا اجتماعيًا لمساعدة األطفال المعرضين للخطر ويسعى اآلن لمنصب
مراقب الوالية للدفاع عن كل الطالب والمعلمين.
يجلب ثورموند الماليين من أجل الطالب .وقد مرر 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.

وكرئيس سابق لمشروع الشراكة بين مدارس لوس أنجلوس ()PLAS
الفاشل ،تلقى تك تصوي ًتا بحجب الثقة من المدرسين في العديد من مدارس
 .PLASكما منع أيضًا برامج الدراسات العرقية والتعليم المزدوج من
المجتمعات التي كانت في حاجة إليها.
يحصل تك على تمويل من المليارديرات .ويلتزم مليارديرات وول ستريت بإنفاق
 11مليون دوالر النتخابه نظرً ا لدعمه الستحواذ الشركات على المدارس
العامة التي تسمح للشركات الربحية من خارج الوالية بإدارة المدارس العامة
في كاليفورنيا بأموال دافعي الضرائب .كما تلقى أمواالً من نفس األشخاص
الذين يدعمون وزير التربية والتعليم بيتسي ديفوس.

يحارب ثورموند من أجل حقوق المدرسين ويلتزم بالقضاء على أزمة نقص المدرسين .إنه
يؤمن بدعم المعلمين بدالً من إلقاء اللوم عليهم – من خالل تزويدهم بالمقابل والموارد
واألدوات التي يحتاجون إليها ليحققوا النجاح" .إذا حققنا هذه االستثمارات ،فسيحلم
الشباب بالعمل كمدرسين في المجتمعات المحرومة تاريخيًا وربما يعودون إلى
مجتمعاتهم يومًا ما للتدريس فيها وليكونوا قدوة لغيرهم".

يشارك تك بيتسي ديفوس في مخططها التدميري .ويدعم تقييم المدرسين استنا ًدا
إلى درجات االختبارات ويريد إلغاء حقوق المعلمين فيما يتعلق باإلجراءات
القانونية ويدعم مد فترة العمل تحت االختبار إلى خمس سنوات أو أكثر.
والنتخاب تك أولوية قصوى لدى المجموعات التي تكمن مهمتها في تقديم
المدرسين ككبش فداء ،والتقويض من حقوقهم ،وتدمير التقاعد اآلمن لهم ،بل
وإقصاء نقابات المدرسين.

يدعم ثورموند المساءلة والشفافية لكل المدارس العامة ،بما في ذلك المدارس المستقلة التي
يديرها القطاع الخاص .وبأكثر من  1.022مدرسة مستقلة تعمل في كاليفورنيا،

يدعم تك توسيع قاعدة المدارس المستقلة غير المنظمة على حساب المدارس العامة
المجاورة .إنه مدين بالفضل للمليارديرات من أصحاب الشركات ممن يمولون

ال يعتقد أنه علينا زيادة عدد المدارس المستقلة في الوالية .ولكنه يؤمن بضرورة
خضوع المدارس المستقلة لمراقبة مجالس تعليم منتخبة محليًا.

ً
مخططا لتحويل أموال دافعي الضرائب من
حملته االنتخابية ويحملون
المدارس العامة في كاليفورنيا لتمويل المدارس المستقلة التي يديرها القطاع
الخاص ،دون مساءلة أو شفافية مع أولياء األمور أو دافعي الضرائب.

