
 المهنية فعاليتان تقدمان فرصة للطالب لمعرفة المزيد عن الخيارات

 

ومن جميع  ستساعد الطالب ( التيHISD)فعاليتين في المنطقة التعليمية المستقلة للمدارس في هيوستنهذا األسبوع سكون في  

 .على استكشاف المهن في الصناعات ذات الطلب والنموالمرتفعاألعمار

 العنوان التالي وعلى أبريلنيسلن / 91يوم األربعاء السادسة الى الثامنة مساًء  في  الساعة من ستكون أول ليلة عمل عائلية

East Early College (220 N. Milby St., Houston, 77003). المقاطعة  أمينة سيكون  الحدث برعاية ديانا دافيال

، الثامنة وسيكون مخصصاً ألولياء األمور والطالب من  رياض األطفال الى الصف الثاني عشر وفي الجزء الشمالي الشرقي 

المنطقة التعليمية في منطقة هيوستن الكبرى، وبرامج والشرقي من المدينة، وسيتيح الفرصة لمعرفة المزيد عن المهن المختلفة 

(HISD) تصال مع التعليم العالي وممثلي  قطاع الصناعة. وهناك أيضا فرصة للفوز بالمنح الدراسية.إلية اوالموارد، وكيف 

بعض الحاالت. يرجى مراجعة في  وسيتم توفير النقل خالل الحدث اوسيتضمن النشاط تقديم وجبة العشاء، باإلضافة  الى الهداي

 المدرسة لمعرفة التفاصيل.

 When I Grow Up Expo أبريل وبمناسبة الذكرى السنوية الخامسة " نيسان / 22 السبت في يوم والحدث الثاني سيكون 

 مركز:   على"، والتي  ستقام من  الساعة العاشرة صباحاً الى الساعة الثانية بعد الظهر 

Hattie Mae White Educational Support Center (4400 W. 18th Street, 77092  

 Mobile Oilfield الفرصة للتحدث مع أرباب العمل المحليين حول المهن المستقبلية، وتجربة وحدةسوف تتاح للطالب 

Learning   ومهارات الطهي.   والبناء صناعة األفالم و والتنافس في مختلف المسابقات الطالبية في مواضيع مثل التجميل

التي تقدم من قبل  الطالبيةبى التمتع العروض ، وسوف يكون المشاركون قادرين عل متواجدة الغذاءعربات  وسوف تكون

 (. HISDفي المنطقة التعليمية) رامج الفنون الجميلةب

 :الشركات المشاركة ستشمل ما يلي 

M.D)أندرسن )سوف تستضيف أيضا حملة الدم . 

M.D. Anderson  (ستضيف حملة التبرع بالدم)  

Houston Fire Department  

Center Point Energy  

McDonald’s  

Exxon Mobil  

Port of Houston  

Kroger  

 ((Mayor’s Hire Houston Youth initiativeمدينة هيوسن ) سيكون في الموقع التوظيف ل 

ACE Mentors Competition  

Houston Community College  

http://www.houstontx.gov/hirehoustonyouth/


 STEM Museum onعلى الوعي الوظيفي وأنشطة االستكشاف، بما في ذلك  التدريب العمليبيستمتع الطالب سكما 

Wheels, Home Depot workshops, the Career Ready Wagon, a gyroscope   .وهناك المزيد من ذلك  , 

 وعارضين  أمور وأفراد من المجتمع، األ وأولياءمن الطالب  آالف شخصستة  في العام الماضيوقد حضرالمعرض السنوي  

 .وبائعي األغذية وتضمن أيضاً أنشطة للعوائل الصديقة CenterPoint Energy و   Exxon Mobilمثل 

 ب أو االتصال webpage Career Readiness موقع زيارة يرجى  لمزيد من المعلومات حول أي من الحدثين،

HISD College and Career Readiness   6981-556-713 على  الهاتف 

http://www.hisdcareerreadiness.org/meet/expo/

