أعيدوا انتخاب مارك بيرزشاال لعضوية المجلس.
أنا مارك بيرزشاال ،ويشرفني أن أمثلكم ،وأمثل جميع مجتمعات روكفيل المتنوعة ،بإنصاف وصراحة في مجلس مدينة روكفيل.
ويسعدني الترشح إلعادة انتخابي وأطلب منكم التصويت لصالحي.
أتمتع بخبرة في إعداد الميزانيات والمجاالت االقتصادية والبيئية وسأفيد بها المجلس .وأدرس القضايا بعناية وأناقش بصوت ثابت
ومنطقي .وال يوجد أحد يتمتع بنفس سجل إنجازاتي لتحقيق مستقبل روكفيل .وأعمل على إنجاح األمر.
سأخوض االنتخابات مرة أخرى بكل فخر مع فريق روكفيل .ويضم فريق  2019مجموعة متميزة من المرشحين.
زرت ما يقرب من  40دولة .وأمارس األعمال التجارية على الصعيد الدولي وسبق لي العمل في فيلق السالم في سوازيالند (إسواتيني)
في أوائل الثمانينات.

معلومات عن مارك
خدم مارك فترتين كعضو في المجلس من  2009إلى  2013ثم عاد في عام  .2015وخالل شغله عضوية المجلس ،نجح في خفض
اإلنفاق مع زيادة الوعاء الضريبي لروكفيل .وتمنحه خبراته في المجلس ،كمالك لعمل تجاري صغير وكرئيس سابق لجمعية College
 Gardens Civic Associationوفترة عمله كرئيس لفريق عمل مركز المدينة ،رؤية فريدة بشأن احتياجات السكان والشركات.
في إطار تطوعه في فيلق السالم من عام  1980إلى عام  1983في سوازيالند في أفريقيا ،قام مارك بتدريس الرياضيات وعلم األحياء
في المدرسة الثانوية .والتقى هناك بليزلي كروس ،وتزوجا في عام  .1984وقد درست ابنتاهما في مدارس مقاطعة مونتغومري العامة
من رياض األطفال إلى الصف الثاني عشر .وتعمل ليزلي كمساعدة إعالمية في مدرسة كوليدج غاردن االبتدائية.
يحمل مارك درجة الماجستير في اإلحصاء الرياضي وشهادة البكالوريوس في الرياضيات .وقد عمل في وزارة الزراعة األمريكية
و Westatو .Mathematica Policy Research, Incوأسس في عام  2010شركة .MMP Survey Services, LLC
ويدور المشروع الحالي للشركة حول دراسة عن إساءة استخدام المواد األفيونية بتمويل من المعاهد الوطنية للصحة.

القضايا
يعرف مارك روكفيل عن ظهر قلب .وقد ركب دراجته في كل شارع في المدينة  4مرات ومشى في كل شارع مرة واحدة .ويعرف كيفية
قراءة الميزانية والخطة الرئيسية للمدينة وقانون تقسيم المناطق ،ويعرف كيف تعمل كلها معًا.
تعني معرفة مارك بروكفيل أنه يمتلك فه ًما عميقًا الحتياجات السكان وقضاياهم .ويقترح حلوالً إبداعية ويتمتع بسجل إنجازات لتحقيق
مستقبل روكفيل ال يضاهيه سجل أي مسؤول منتخب أو مرشح آخر.

