
 בואו נחזיר את מארק פרשיילה למועצה!
שמי מארק פרשיילה, ולכבוד הוא לי לייצג אתכם ואת כל הקהילות המגוונות של רוקוויל, בהגינות וללא משוא פנים, במועצת 

 . אני מתמודד שוב בבחירות ואני מבקש שתצביעו בשבילי.רוקווילהעיר 

יעוני בצורה מאוזנת ומנומקת. אני מביא למועצה תובנות בתחומי תקציב, כלכלה וסביבה. אני לומד סוגיות לעומק ומעלה את ט

 אני משיג את מה שצריך!. רוקוויללאף אחד אחר אין רשימת הישגים דומה לשלי שתתרום לעתידה של 

 מציג קבוצת מועמדים יוצאת דופן.  2019. צוות צוות רוקווילאני אתמודד שוב בגאווה עם 

 סווזילנדב חיל השלוםפעלתי בהתנדבות במסגרת  80-מדינות. אני עושה עסקים בכל העולם ובראשית שנות ה 40-ביקרתי בכ

 (.כיום אסוואטיני)

 על אודות מארק
. כחבר מועצה הוא צמצם את 2015, ולאחר מכן חזר לכהן בשנת 2013עד  2009מארק כיהן בשתי כהונות כחבר המועצה משנת 

האיגוד בעל עסק קטן, כנשיא לשעבר של ממיסים. ניסיונו העשיר כחבר מועצה, כ רוקווילההוצאות והגדיל את ההכנסות של 

, מעניקים לו נקודת מבט ייחודית על הצרכים של צוות הפעולה של מרכז העיר, והתקופה שכיהן כיו"ר האזרחי קולג' גרדנז

 התושבים והעסקים בעיר.

. סווזילנד, אפריקהב 1983-ל 1980בין השנים  חיל השלוםמארק לימד בהתנדבות מתמטיקה וביולוגיה לתלמידי תיכון, במסגרת 

מהגן ועד  בתי הספר הציבוריים של מחוז מונטגומרי. שתי בנותיהם למדו ב1984שם הוא פגש את לזלי קרוס, והם התחתנו בשנת 

 .בית הספר היסודי קולג' גרדנזכיתה י"ב. לזלי עובדת כאחראית תקשורת ב

, עם תאגיד משרד החקלאות האמריקני. הוא עבד עם מארק הוא בעל תואר שני בסטטיסטיקה מתמטית ותואר ראשון במתמטיקה

Westat ועם ארגון ,.Mathematica Policy Research, Inc הקים את חברת  2010.  בשנתMMP Survey Services, 

LLC על שימוש ברעה באופיואידים. אחד הפרויקטים שהוא עובד עליהם כעת הוא מחקר במימון המכונים הלאומיים לבריאות. 

 לטיפול סוגיות
פעמים והלך פעם אחת לפחות בכל רחוב. הוא  4כמו את כף ידו. הוא רכב על אופניו בכל רחוב בעיר  רוקווילמארק מכיר את 

 יודע לקרוא את התקציב, את תוכנית המתאר ואת תוכנית בניין העיר, והוא יודע איך כולם משתלבים יחד. 

וקה של צרכי התושבים ושל הסוגיות שאיתן הם מתמודדים. הוא מציע היטב, ולכן יש לו הבנה עמ רוקווילמארק מכיר את 

 שאין שנייה לה אצל אף נבחר ציבור או מועמד אחר.   רוקווילפתרונות יצירתיים ובאמתחתו רשימת הישגים עבור עתידה של 

 

 


