ميئر كی سوانح حيات
ميئر سيلو يسٹر ٹرنر ) 4 (Sylvester Turnerجنوری  2016سے شروع ہونے والے چار سالہ ميعاد كے ليے  12دسمبر  2015كو �يوسٹن كے ميئر منتخب
ہوئےـ
سيلو يسٹر ٹرنر كی وﻻدت اور پرورش شمال مغربی �يوسٹن كی ايكر يس ہومز كميونٹی ميں ہوئیـ ان كے والدين  1954ميں ايكر يس ہومز ميں منتقل ہوئے
تھے ،اور اسی سال سيلو يسٹر كی پيدائش ہوئیـ
سيلو يسٹر كی ماں نے �يوسٹن كے پرانے رائس ہوٹل ميں ايك م�زمہ كے طور پر كام كياـ ان كے والد كانٹيننٹل اينسكو ميں پينٹر كے طور پر كام كرتے تھے اور
و يك اينڈز پر اضافی رقم كمانے كےليے اپنے بيٹے كے ساتھ يارڈز كے گھاس كی كٹائی كرتے تھےـ ٹرنر مياں بيوی نے اپنے نو بچوں كی پرورش ايكر يس ہومز
ميں واقع اپنے مختصر سے دو خوابگاہوں والے مكان ميں كیـ جب سيلو يسٹر كی عمر  13سال تھی تو كينسر كی وجہ سے ان كے والد كا انتقال ہوگياـ اس
كے بعد ،ان كی ماں نے ٹرنر گھرانے كی ديكھ بھال كیـ اگرچہ ان كی ماں نے كبھی �ائی اسكول مكمل نہيں كيا يا گاڑی چ�نا نہيں سيكھا ،تاہم انہوں نے اس
بات كو يقينی بنايا كہ ان كے بچے تعليم حاصل كر يں اور انہيں كاميابی حاصل كرنے كی تحر يك دیـ

ميئر سيلو يسٹر ٹرنر

سيلو يسٹر نے اس وقت تك اپنے مضافات كے پبلك اسكولوں ميں تعليم حاصل كی جب تك �يوسٹن ميں ﻻزمی انضمام )فورسڈ انٹيگر يشن( ﻻگو ہوا اور وہ
بس سے ك�ئن �ائی اسكول جانے لگےـ متوقع طور پر دشوار شروعات كے بعد ،اسكول كے طلباء نے اپنے نئے داخلہ والوں كے ساتھ مطابقت اختيار كرلیـ
سيلو يسٹر بعد ميں طلباء كی انجمن كے صدر منتخب ہوئے اور انہوں نے ﻻئق تر ين طالب علم كے خطاب كے ساتھ سند حاصل كیـ

سيلو يسٹر نے فل برائٹ اينڈ جوورسكی نامی ﻻء فرم ميں جوائن كرنے سے پہلے يونيورسٹی آف �يوسٹن اور �اورڈ ﻻء اسكول سے ڈگری حاصل كیـ بعد ميں انہوں نے  1983ميں �يوسٹن كی ﻻء فرم بارنيس
اينڈ ٹرنر قائم كیـ
سيلو يسٹر  1988ميں شمال مغربی �يوسٹن ميں �اؤس ڈسٹركٹ  139كے عوام كی خدمت كے ليے ٹيكساس �اؤس آف ر يپرزنٹيٹو كے ليے منتخب ہوئےـ اپنے ميئر كے اليكشن تك انہوں نے  21سال
كی مدت تك �اؤس ايپرو پر يئيشنز كميٹی ميں كام كيا اور تين ٹرمز تك عارضی اسپيكر كے طور پر خدمات انجام ديںـ ر ياست كے بجٹ كو متوازن بنانے ميں مدد كے ليے بنائی گئی متعدد بجٹ كانفرنس
كميٹيوں ميں ان كی تقرری ہوئیـ انہوں نے ليجسليٹو بجٹ بورڈ ميں بھی خدمات انجام ديںـ
انہيں اپنی بيٹی ايشلی پر بہت ناز ہے ،جو نگہداشت صحت كے ميدان ميں ٹرنر خاندان كی عوامی خدمات كی روايت كو جاری ركھ رہی �يںـ

