Գեյվին Նյուսոմ
Ուժեղ համայնքային դպրոցները Կալիֆորնիան ավելի լավն են
Ճիշտ աջակցությամբ Բոլոր ուսանողները
Տեղական վերահսկողությունը կառուցում է տեղական հաջողություն
դարձնում
կարող են հաջողություն ունենալ

Նյուսոմը աջակցում է Տեղական վերահսկման ֆինանսավորման

Նյուսոմը ուսանողների և ուսուցիչների աջակցություն մեծ փորձ

բանաձևին, որը ծնողներին, ուսուցիչներին և տեղական

ունի: Նա կարծում է, որ ամեն ուսանող արժանի է որակյալ,

համայնքներին տալիս է գործիքներ՝ որոշելու, որն է ամենալավը

բազմակողմանի կրթությանը՝ անկախ իր փոստային դասիչից:

իրենց ուսանողների համար և ինչպես լավագույնս հատկացնել

Ուսուցիչները լուծումն են, այլ ոչ թե խնդիրը. Նյուսոմը կարծում է,

ռեսուրսներ, որպեսզի ուսանողները հաջողության հասնեն:

որ մենք կարիք ունենք գրավելու բարձրակարգ մասնագետների և

Ուժեղ դպրոցները ուժեղ համայնքներ են նշանակում. Նյուսոմը իր

պահելու նրանց՝ վերաբերվելով և վճարելով նրանց որպես

փորձից գիտի այն կարևոր դերը, որը դպրոցները և ուսուցիչներն են

պրոֆեսիոնալներ: Որպես Սան Ֆրանցիսկոյի քաղաքապետ,

խաղում իրենց տեղական համայնքներում: Որպես Սան

Նյուսոմը հիմնել է դժվար կացության դեպքերի համար

Ֆրանցիսկոյի քաղաքապետ, Նյուսոմը օգտագործում էր

նախատեսված ֆոնդ, որը կանխում է և ուսուցիչների

քաղաքային ռեսուրսները՝ օգնելու տեղական դպրոցներին ծառայել

պաշտոնաթողությունները տնտեսական անկման և նահանգային

որպես համայնքային կենտրոններ: Նա աջակցում է՝ ապահովելով,

բյուջերի կրճատումների ընթացքում:

որ բոլոր ուսանողները հասանելիություն ունենան վաղ

Բարձրագույն կրթությունը պետք է հասանելի և մատչելի լինի

մանկության կրթությանը:

բոլորի համար

Երեխաներ, այլ ոչ թե շահույթ

Նյուսոմը Կալիֆորնիայի համայնքային քոլեջները կոչում է «մեր

Նյուսոմը դեմ է հանրային կրթության մասնավորեցմանը: Նա դեմ է

տնտեսության ողնաշար» և պայքարել է վարձավճարների դեմ UC-

մասնավոր դպրոցների տարածմանը, հատկապես այն դպրոցների,

ի և CSU-ի ճամբարներում: Նա հաջողություն է ունեցել այն

որոնք ղեկավարվում են մասնավոր ընկերությունների կողմից և

օրենսդրությա ն հարցում, որն ապահովում է Կալիֆորնիայի

ուզում են օգուտ քաղել մեր երեխաներից: Նյուսոմը հանձն է առել

յուրաքանչյուր ուսանողի հասանելի համակարգչային գիտության

դադարեցնել մի քանի մասնավոր դպրոցի օպերատորի կողմից

դասերը՝ ավելի լավ պատրաստելու ուսանողներին քոլեջի և

վատնումը և չարաշահումը և պահել նրանց այն նույն

ապագա աշխատանքների համար:

հաշվետվողականության և թափանցիկության ստանդարտներով,
ինչպիսիք ունեն հարևան հանրային դպրոցները:

Միացե՛ք Կալիֆորնիայի
ուսուցիչներին՝ քվեարկելով
ԳԵՅՎԻՆ ՆՅՈՒՍՈՄԻՆ
ՆԱՀԱՆԳԱՊԵՏԻ թեկնածուի պաշտոնում
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