
   ز المتمي  ا يالوطن(Blue Ribbon)الشريط األزرق ضمن (HISD)ة يمنطقة التعليمالمن ين مدرست
  

 
 

التحصيل  فجوات بسد(Project Chrysalis Middle School)( وField Elementary School)مدرستياإلعتراف ب

 .الدراسي

من قبل وزارة التعليم  (Project Chrysalis Middle School( و)Field Elementary School) مدرستي إدراج تم 

  .2019 لعامالشريط األزرق جوائزضمن مدارس  األمريكية

 

التصنيف المرموق الذي هذا على  (Project Chrysalis Middle School)هذه هي المرة الثانية التي تحصل فيها مدرسة 

سد الفجوات في  والحصول على التقدم الحاصل في جميع طالبهالعالية الكاديمية إلايير عاالميُمنح للمدارس التي تحافظ على 

  . ة للطالبالفرعيصيل الدراسي في جميع المجاميع التح

 

أهنئ مدارس الشريط األزرق " (HISDالمشرفة المؤقتة على المنطقة التعليمية ) (Grenita Lathan) غرينايتا الثان قالت 

بجد  وأولياء األمور الموظفينالمعلمين و "يعمل  (HISD) عليميةي المنطقة التوالتي هي أمثلة بارزة على مهمتنا ف الوطنية 

 ".الرغم من التحديات التي قد يواجهونهابلطالبنا بالتفوق  يتيح الفرصةجتماعي والعاطفي الذي إلالدعم األكاديمي وا لتقديم

 

التعليمية إلى  األساليبمقاالت عن الوراسي التحصيل الدإكمال عملية صارمة لتقديم بيانات  الشريط األزرق يُطلب من مدارس

 .التعليم وزارة

 

 Project Chrysalisمدرسة ) في مسؤول الدعم المدرسي (Jose Covarrubia)قال خوسيه كوفاروبيا ال ق

School) " وأي طالب يمكن أن  "يمكن ألي مدرسة أن تنجح للفوز بهذا الشرف للمرة الثانية"  ممتنين ومتحمسيننحن

 ".الدعم والموارد المناسبة توفريعند  ا  يكون ناجح

 

 لمدة عقدين من الزمن (Project Chrysalisا  لمدرسة )مدير (Covarrubia)كان  مسؤول الدعم المدرسيصبح يقبل أن و

 (.Lisa Rodriguez)المدير ةمساعد ةتخلفو 

 

على هدفنا المتمثل في التمسك  ةحفاظممن خالل ال األزرقا  بإستالم جوائز الشريط تقليدثبت أن نُ  ود"ن (Rodriguez) توقال

 ".قادرين على تحقيق ذلك فإن طالبنا وموظفينا هم أكثر من صارمة الكاديمية األمعاييرالب

 

الذين يأتون من خلفيات محرومة و (Houston’s East Endمنطقة)خدم الطالب تلتم تصميم المدرسة لتكون صغيرة 

  (Cage Elementary Schoolفي مدرسة )ا  والذين يدرسون طالب 210اقتصادي ا. يبلغ عدد الطالب المسجلين حالي ا 



 Texas) س العامة في تكساس من قبل مجلةالمدار ىكأحد (Project Chrysalis) مشروعمدرسة ختيار إتم وقد 

Monthly). 

 

طالب في ال( Blue Ribbon -)الشريط األزرق  الحائزة على جائزة( اإلبتدائية Field Elementary School)مدرسة  بلتق

تركز برامجها و (Houston’s Historic Heightsمنطقة ) في الخامس الصف قبل الروضة وحتى مامن  الصفوف

 .التعليم الخاصأو فوقينالمتاي برامج الموهوبين أوسواء كانوا ف ستراتيجيات التدخل المبكر لجميع الطالبإاألكاديمية على تنفيذ 

 

يز دون دعم على هذا التمي  أن تحصل مدرستنا "ال يمكن  (Field Elementary)مدرسة مدير  (John Hendrickson)وقال

يحققون فس للطالب المناسبة تيحت الفرصأُ هذه الجائزة يمثل إيماننا بأنه إذا  الحصولوموظفينا والمجتمع". "يمية المنطقة التعل

 ."أشياء رائعة

 

تشرين الثاني  15و  14 فيخالل حفل توزيع الجوائز  (Project Chrysalis( و)Field Elementaryستي)مدرسيتم تكريم 

 .نوفمبر في واشنطن العاصمة/

 

 :( يرجى زيارةField Elementary School) مدرسةلمزيد من المعلومات حول 

   https://www.houstonisd.org/Domain/17374 

 :( يرجى زيارةProject Chrysalis Middle School) مدرسةلمزيد من المعلومات حول 

https://www.houstonisd.org/Page/72329 
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