
 الخدمات في نقصالو الضعيف األداء ذات المدارس لدعم( Achieve180) اإلنجاز مبادرة

 

 وهي 7108 -7102 الدراسية للسنة 081 مبادرة اإلنجاز (HISDالمنطقة التعليمية المستقلة للمدارس في هيوستن ) تطلق 

 من تعاني التيو المغذية التغذيةضمن نمط و المنطقة التعليمية مجتمعات وتمكين وتقوية لدعم البحوث على قائمة عمل خطة

 من الممارسات أفضل الخطة تضمين يتموس. الدراسي الطالب تحصيل لزيادة الضعيف األداء وذات الخدمات في نقص

 الطالب من لكل العالية التوقعات ذات والبيئة القوية  والقيادة  فعالينال المعلمين ذلك في بما ، الناجحة المدرسي ولالتح   مبادرات

 .والموظفين

. المستهدفة المغذية التغذية أنماط ضمنسيجري الذي التحويلي للعمل ستراتيجيإلا إلطارل توجيهية ركائز ست وستكون هناك

 االجتماعي التعلم ودعم المدرسة وتصميم التعليمي والتميز التدريس في والتميز القيادة في التميز: يلي ما الركائز وتشمل

 .والمجتمع األسرة وتمكين  والعاطفي

 التي المغذية التغذية ألنماط المجتمعي والدعم والعاطفي واالجتماعي التعليمي والدعم األساسية القيادات من مجموعة قدمنا إذا"

والخريج ذو  المنطقة التعليمية بخصائص للوفاء طالبنا إعدادو تسريعلل جاهزة ستكون مدارسنا فإن األداء في نقص من تعاني

  ، المشرف العام على المدارس في المنطقة التعليمية. كارانز ريتشارد قال  " المواصفات العالمية

. (أبريل نيسان) 71 في عمل ورشة في  في المنطقة التعليمية التعليم لمجلس الخطةبتقديم   المنطقة وقيادة كارانزالقد قام  

 .التقديمي العرض لمشاهدة هنا إضغط

 التي المغذية التغذية أنماط ضمنو 7108 - 7102 الدراسي لعامخالل ا مختارةال مدارسال في 081 تبدأ مبادرة اإلنجاز وسوف

 .األداء في نقص من تعاني

 فحسب، الفرصة لهذه مستعدين يكونوا لن المحلية المجتمعات هذه فى والمعلمين المدرسية القيادة ان نضمن نناإ" كارانزا وقال

 تتضمنها التي ستراتيجياتإلوا المبادرة لهذه الناجح التنفيذ إن"   ".األمد طويلال بالعمل والتزامهم لجهودهم تحفيزهم يتم بل

نقوم بتقييم وس ، تستفيد سوف مدرسة كل أن هو انني على يقين النهاية في. بأكملها المنطقة ومسؤلية عاتق على يكون أن يجب

  نطاق المنطقة التعليمعلى 081البحوث وافضل الممارسات في مبادرة 

 :يلي ما 081جاز اإلنمبادرة تخدمها التي المدارس وتشمل

KASHMERE FEEDER PATTERN 

Kashmere High School 

Key Middle School 

Cook Elementary School 

Kashmere Gardens Elementary School 

MADISON FEEDER PATTERN 

Madison High School 

Lawson Middle School  

MILBY FEEDER PATTERN 

Milby High School 

Gallegos Elementary  

Click%20here%20to%20view%20the%20presentation.


NORTH FOREST FEEDER PATTERN 

North Forest High School 

Forest Brook Middle School 

Hilliard Elementary School 

WASHINGTON FEDEER PATTERN 

Booker T. Washington High School 

Highland Heights Elementary 

Wesley Elementary 

WHEATLEY FEEDER PATTERN 

Wheatley High School 

Bruce Elementary School 

Dogan Elementary School 

WORTHING FEEDER PATTERN 

Worthing High School 

Woodson K-8 

Young Elementary School 

Mading Elementary School  

YATES FEEDER PATTERN 

Yates High School 

Cullen Middle School 

Blackshear Elementary School 

 :هي تقديمها يتمس التي اإلضافية المدارس

Bonham Elementary School, C. Martinez Elementary School, Edison Middle School, Foerster 

Elementary School, Gregory Lincoln K-8, Henry Middle School, Lewis Elementary School, and 

Westbury High School. 


