مارک پیرزچاال را به شورای شهر برگردانید!
نام من مارک پیرزچاال است و مفتخرم که منصفانه و باصراحت نماینده شما و جوامع متنوع راکویل در شورای شهر راکویل باشم .من
برای انتخابات مجدد تالش میکنم و خواهان رای شما هستم.
من مفاهیم بودجه ،اقتصاد و محیط زیست را به شورا میآورم .مسائل را با دقت مطالعه کرده و با لحنی ثابت و مستدل بحث میکنم.
کسی نیست که به اندازه من دستاورد برای آینده راکویل در سابقه خود داشته باشد .من تمام این کارها را عملیاتی میکنم!
یک بار دیگر این افتخار را دارم که برای تیم راکویل در رقابت انتخاباتی شرکت کنم .تیم سال  2019دارای یک گروه برجسته از
نامزدها است.
من تقریبا از  40کشور جهان دیدار داشتهام .در تجارت بینالملل فعال هستم و اوایل دهه  1980عضو سپاه صلح در سوازیلند
( )eSwatiniبودم.

درباره مارک
مارک از سال  2009تا  2013دو دوره به عنوان عضو شورا خدمت کرده و سپس در سال  2015دوباره به صحنه انتخابات
برگشت .در شورا ،توانست در زمانی که پایه مالیاتی راکویل افزایش داشت ،خرج و مخارج را کاهش دهد .تجارب وی در شورا به
عنوان صاحب یک کسب و کار کوچک ،به عنوان رئیس اسبق انجمن شهری کالج گاردنس و نقش او به عنوان رئیس تیم اقدام مرکز
شهر ،به او چشمانداز بینظیری در مورد نیازهای ساکنان و مشاغل ارائه داده است.
مارک به عنوان داوطلب سپاه صلح از سال  1980تا  1983در سوازیلند آفریقا ،ریاضیات و زیست شناسی را در دبیرستان تدریس
میکرد .در آنجا با لسلی کراس مالقات داشت و در سال  1984با هم ازدواج کردند .دو دختر وی از پیش دبستانی تا سال ۱۲ام را در
مدارس دولتی شهرستان مونتگومری تحصیل کردند .لسلی به عنوان دستیار رسانه در مدرسه ابتدایی کالج گاردنس مشغول است.
مارک دارای لیسانس ریاضیات و مدرک فوق لیسانس در آمار ریاضی است .او با وزارت کشاورزی ایاالت متحده ،شرکت وستات و
موسسه تحقیقات سیاست ریاضیات همکاری داشته است .در سال  2010همکاری با خدمات مطالعات ( MMPبا مسئولیت محدود) را
شروع کرد .پروژه فعلی وی که با کمک مالی  NIHانجام میشود مطالعه بر روی سوء مصرف مواد افیونی است.

نتیجه بحث
مارک شهر راکویل را کامال میشناسد .او از تمام خیابانهای شهر  4بار با دوچرخه گذر کرده و در تمام خیابانها یک بار قدم زده است.
او با بودجهریزی ،برنامه جامع شهر و دستورالعمل ناحیهبندی آشناست و میداند که چگونه این موارد در کنار هم عمل میکنند.
شناخت مارک از راکویل به این معناست که او درک عمیقی از نیازهای ساکنان و مشکالت آنها دارد .وی راهحلهای خالقانهای پیشنهاد
میکند و دستاوردهای او در آینده راکویل با هیچ مقام رسمی یا کاندیدای منتخب دیگری قابل مقایسه نیست.

