
 عم للطالبدالتقدم  ( تقوم بمحو األمية وAchieve 180)مبادرة مدارس 

المجلس إلى يقدمان تحديثاالمتوسطة  هنري باتريكمدرسة و اإلبتدائية دوغان رستيقادة من مد   

 القراءة في مهاراتهم لتحسين متخصصة وتدخالت مكثف دعم على المتوسطة هنري باتريك مدرسة في الطالب يحصل 

 يستخدم األمية، محو في متخصصا   المدرسة تأضاف وقد. التعليمية المنطقة في (Achieve 180)  مبادرة من كجزء والكتابة

 . طالب لكل األمية محو ا  بالدرجات عنتقرير  ويقدم لدى الطالب القراءة مستويات لتحديد عالميفرز

 معرفة من يتمكنوا حتىة تقاير الدرجات عأولياء األمور لمراج لجميع جتماعاتإ سنعقد" المدرسة مدير برانتلي، كينيث وقال

والمواد التي يمكن إنجازها في المنازل لدعم أطفالهم في  المجانية الموارد لهم سنقدم أننا إلى باإلضافة". "أطفالهم مستوى

 القراءة والكتابة مباشرة " 

 اللخ المتوسطة من  هنري مدرسة في الدراسي التحصيل لتحسين معهن والموظفيم خذهاتت التي الخطوات عن برانتلي تحدثو

 ساندرا ليهإ توقد إنضم.)تشرين األول( أكتوبر 03 في تعليم المنطقة التعليمية مجلس أثناء إجتماع ( Achieve 180)مبادرة 

 من تعاني التي المدارس خدمةل العليمية المنطقة في مبادرةال والتي هي جزء من بتدائيةاإل دوغان ة مدرسةمدير مينكسويرو،

 .األداء إلى وتفتقر الخدمات في نقص

  والخدمات المركزي الدعم

 مستشار ذلك في بما التوظيف مجال في مركزي دعم على المدرستين كال حصلت "Achieve 180" مبادرة  من وكجزء

 الدعم يملتقد المجتمع في والمتطوعين الربحية غير والمنظمات الوكاالت مع بالتنسيق يقوم مختص خدمات وأخصائي وممرضة

  وعوائلهم.و للطالب والصحي المعنويوا جتماعيإلا

 على يعملوالمواد الغذائية في المدرسة  توزيعلللغذاء  مع بنك هيوستنسبوعيا  إ تنسيقالب دوغان مدرسة في المتخصص يقوم

 .هارفي إلعصار نتيجة كهرباء أوماء  علىالعوائل التحصل  من العديد ألن المدرسة في" غسيل مركز" إنشاء

 طالبنا اتحتياجإ ونلبي بها نخدم التي الطريقةسيغيرالتعليمية  المنطقة تقدمه  خدمات أخصائي وجود إن: "مينكسويرو توقال

 المركزى المكتب من عليه نحصل الذى الدعم كلحقا    نحن نثمن " تواضاف". حد سواء على الدراسية الفصول وخارج داخل

 . "العمل هذا فى يدعموننا الذين المدارس وقادةومن  خرىآلا المدارس ومن

     (Achieve 180)/إستعراض إظهار

المنطقة في  ) التدريب(اإلستعراض مدرسة معنان يقتر وهنري دوغان مدرستي من كال   "Achieve 180" مبادرة من وكجزء

لدعم والتغذية الراجعة ا للموظفين الشراكة هذهوتوفر. مماثلة افية ذات خصائصفيها طالب من مناطق جغر التي التعلمية

  الجديدة التقنيات وتعلم الممارسات أفضل لعرض التدريبية المدرسة في الدراسية الفصول بزيارة المعلمون يقوم والتعاون. 

 قادة راتقد بناء إلى المدرسية الشراكةهذة  وتهدف. الصفوف في معهم بالتعليم التدريبية المدرسة من المعلمون يقومَ   ثمومن 

 للمدرسة.  الفردي الدعم وتوفير المدرسة مستوى على النظم وتحسين والمعلمين المدارس

 ( HISDالمنطقة التعليمية ) أقسام مختلف من موظفون ويزور "الممارسة مجتمعات" زيارات من أيضا المدارس وتستفيد

 ينب التعاون مراجعةو الدراسية الفصولتدريس في ال ومراقبة والقيام بجولة في المدرسة " 083 إ" مبادرة من مدارس  أسبوعيا  

 يادةوق المدرسة مع" فكرية" صريحة مناقشة وإجراء شاهدوة  لمناقشة ما الفريق يجتمع ثم. التعليمي والتخطيط الموظفين

 مؤخرا   وهنري برانتلي درستيبزيارة ملموظفون قام ا . المنطقة

 القائمة من خرجنا اذافيما  الناس يسأل لن سوف القادم العام من الوقت هذانفس   بحلول  انه من ثقة على اننى " برانتلى توقال

 وتوفير الطالب بيانات على بناء بتغييرات نقوم نحن". " خرجنا الى أي مدى ألواسيس ولكنمن قبل الوالية  لتحسينل المطلوبة

". بذلك القيام على ينقادر أننا على يقين وأنا لمعلمينا المتخصص المهنيالتطوير  

 .للمدرسة التقديمية العروضلمشاهدة  أدناة إضغط 

   7102 )تشرين األول(أكتوبر في اإلبتدائية دوغانعرض مدرسة  

  7102 )تشرين األول( أكتوبرفي   المتوسطةهنريمدرسة   ضعر 
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