Đưa Mark Pierzchala trở lại Hội đồng!
Tôi là Mark Pierzchala và tôi rất vinh dự được đại diện cho bạn và toàn thể các cộng đồng đa
dạng của Rockville, một cách công bằng và trung thực tại Hội đồng Thành phố Rockville. Tôi
đang vận động tái tranh cử và mong nhận được phiếu bầu của các bạn.
Tôi mang giá trị ngân sách, kinh tế và môi trường cho Hội đồng. Tôi nghiên cứu các vấn đề một
cách cẩn thận và tôi tranh luận với giọng nói điềm đạm và hợp lý. Không ai khác giữ những
thành tích mà tôi có thể mang lại cho tương lai của Rockville. Tôi khiến thành phố hoạt động!
Tôi sẽ một lần nữa tự hào đồng hành với Đội Rockville. Năm 2019 có một nhóm ứng cử viên
xuất sắc.
Tôi đã đến thăm gần 40 quốc gia. Tôi đã thực hiện thương mại quốc tế và tham gia Peace
Corps ở Swaziland (eSwatini) vào đầu những năm 1980.

Giới thiệu về Mark
Mark đã phục vụ hai nhiệm kỳ với tư cách Ủy viên Hội đồng từ năm 2009 đến 2013 và sau đó
trở lại vào năm 2015. Tại Hội đồng, ông đã cắt giảm chi tiêu trong khi tăng nền thuế của
Rockville. Kinh nghiệm của ông về Hội đồng, với tư cách chủ doanh nghiệp nhỏ, cựu chủ
tịchHiệp hội Công dân College Gardensvà chủ tịch của Nhóm Hành động Trung tâm Thị trấn,
đã giúp cho ông có cái nhìn độc đáo về nhu cầu của cư dân cũng như doanh nghiệp.
Mark đã dạy toán và sinh học cho học sinh trung học khi làm tình nguyện viên của Peace Corps
tại Swaziland, Châu Phi từ năm 1980 - 1983. Tại đây, ông gặp Lesley Cross, và họ kết hôn năm
1984. Hai cô con gái của họ theo học tại Trường công lập Hạt Montgomery từ lớp K-12. Lesley
làm trợ lý truyền thông tại College Gardens Elementary.
Mark có bằng thạc sĩ về thống kê toán học và bằng cử nhân toán học. Ông đã làm việc với Bộ
Nông nghiệp Hoa Kỳ, Tâyvà Viện Nghiên cứu chính sách toán Năm 2010 ông sáng lập MMP
Survey Services, LLC. Dự án hiện tại do NIH tài trợ về Nghiên cứu lạm dụng thuốc phiện.

Các vấn đề
Mark hiểu tường tận về Rockville. Ông đã đạp xe 4 lần và dạo bộ một lần ở từng con phố trong
thành phố. Ông hiểu cách đọc ngân sách và quy hoạch tổng thể cũng như quy định phân vùng
của thành phố và ông hiểu mối liên hệ giữa tất cả những thứ này.
Kiến thức của Mark về Rockville giúp ông hiểu nhu cầu và những vấn đề của cư dân thành phố.
Ông đề xuất các giải pháp sáng tạo và các thành tựu cho tương lai của Rockville mà không một
quan chức hay ứng cử viên nào sánh bằng.

