
 تائجن وتحسينالمساواة  علیويركز واألھداف والمعوقات والمعتقدات الرؤياو الرسالة يُحدثالتعليم  مجلس

 الطالب

 
 

 للوصول األدواتمعة وان يتخرج  طالب كلل يتسنى وبذلك بشكل كامل للطفل العادل التعليمتوفير في التعليم مجلس رسالة تتمثل

 .الكاملة إمكاناتهم إلى

 الرؤيا 
 سيتخرج . آمنةو حاضنة بيئة في وشخصي فعال تعليم على الحصول في ومتساوية متكافئة فرص طفل يجب ان يكون لدى كل

 مجتمع في يكونوا أن نوا قادرين على فهم ومعرفة كيفيكو وسوف. المشاكل حلوقادرين على  نقديين مفكرينك طالبنا

  . عالمي

 المعتقدات

 السياسية القرارات جميع تخاذإ خاللها من يتم التي العدسةي ه اواةالمس أن نعتقد نحن. 

 أطفال أو قتصاديةإلا - جتماعيةإلا المجموعات بين الدراسيالتحصيل  في فجوة هناك تكون أن ينبغي ال أنه نعتقد 

 .العرقي التنوع

 العاطفيو جتماعيإلا والدعم شاملةال خدماتالروتوف كليا   الطفل حتياجاتإ تلبي أن يجب لتعليميةا المنطقة أن نعتقد. 

 يضمن حيث وممتعة مساحاتوهناك  بالحياة نابضةو آمنة تكون أن يجب المدارسو الدراسية الفصول أن نعتقد    

 .وعميقةحفزة م   تعليمية تجربة إلى الوصول للطالب

 ذوي لطالبا ذلك في بما حدة على طفل لكل التعلم حتياجاتويلبي إ شخصيأ  / متخصصا   كوني أن يجب التدريس أن نعتقد

 التي والفرص الدعموبذلك يكون لديهم  اإلنجليزية اللغة ومتعلمي والمتفوقين الموهوبينوالطالب   الخاصة إلحتياجاتا

 .زدهارإلل يحتاجوها

 التحصيل وزيادة التعليم نوعية لتحسين مفاتيح هي الفاعلينو المؤهلين الموظفين والمحافظة على توظيف أن نعتقد 

 .للطالب الدراسي

 األقسامو واإلدارات المدارس جميع فيالتعليمية   المنطقة على إمتداد شفافة عمليات في الحق لمجتمعلدى ا  أن نعتقد. 

 سيةالرئي اتالقرار صنع عمليات جميع في مهمة المحلي المجتمع مع الفعالة المشاركة أن نعتقد. 

 

 المنطقة رؤية على تغييرات مؤخرا   (HISDللمدارس في هيوستن ) المستقلةالمنطقة التعليمية  في التعليم مجلس عتمدلقد إ

ة المنطق في للنجاح الطريق خارطة بمثابة لتكون الهدف لتحقيق التقدموتدابير والمعوقات الرسالة إضافة على ووافق ومعتقداتها

 .التعليمية



 ثربشكل أكو معا   واألهداف والمعوقات والمعتقداتا والرؤي الرسالة تركز كل من"  :رئيسة مجلس التعليم  آدمز واندا قد قالتل

 مجلس يف األمناء ويتفق. الطالب نتائج لتحسين تخاذهاإ المنطقة التعليمية على يجب التي جدا   حددةالم   الخطوات على وضوحا

   ". منطقتنا في الطالب لجميع عادل نحو على ممكن تعليم أفضل( HISDالمنطقة التعليمية ) دمتق أن لضمان لتزامناإ في التعليم

سي التحصيل الدار فجوة وتغلق بالمساواة المنطقة التعليمية لتزامإ واألهداف والمعوقات والمعتقدات اوالرؤي الرسالةتعززو

 الموظفينب حتفاظإلوا  للتعلم وممتعة آمنة فضاءات وخلق حدة على طفل لكل التعلم شخصوت كليا    الطفل حتياجاتإ  وتلبي

 .سيةالرئي القرارات جميع في المجتمع مع هادف بشكل والمشاركة  اإلدارات جميع في شفافيةب والعمل اعلينوالف المؤهلين

 مانويل قاعة خارج الملصقات من سلسلة في دائم عرضفي  واألهداف والمعوقات والمعتقدات اوالرؤي المجلس ورسالة

 .(.Manuel Rodriguez Jr) رودريجيز

 هنا واألهداف والمعوقات المعتقداتو االرؤيو الرسالة عن المزيد قرأإ
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