
 التداعيات الناجمة عن إعصار هارفي 

 أسئلة شائعة )المجتمع(
 

 

 

 للعمل؟ الدراسة ويعود الموظفين تستأنف متى: س

 رارالتياألض مستوى على هيوستن التعليمية المستقلة للمدارس في منطقةال لطالب المدرسة من األول ليوميعتمد ا  

 )أيلول( 11 و سبتمبر)أيلول(  11 الدراسة في بدء جلأ من الجهود وننسق. إعصارهارفي بالمدرسة نتيجة لحقت

  .على التوالي سبتمبر)أيلول( 52 و سبتمبر

 

راسة لبدأ دأول يوم متى سيكون  عن البحث للمجتمع يمكن حيث بياناتال قاعدة لتشمل الصفحة هذه تحديث سيتم

 طفلك.

 

الخامس من أيلول /  ا  عتبارإ العمل إلى الموظفون ويعود اإلدارية( HISDالمنطقة التعليمية ) مباني سيعاد فتح 

 .سبتمبرأيلول/  2 في أيضا   للعمل اإلداريون وموظفوهايعود مدراء المدارس و . سبتمبر

و  11 فى الدروس بدء قبل الطالب ستقبالإلللتحضير سبتمبرأيلول/  1 الجمعة يوم الى المدارس  المعلمون سيعود 

 .سبتمبرأيلول/ 52و 11

 

 تبدأ عندما طفلي سيذهب أين ،مدرسة طفلي تضررت إذا العاصفة؟ من تضررت التي المدارس هي ما: س

 المدرسة؟

 تعرضت  التالية والمدارس ،المدارس والمكاتب  مباني من  603 ل أولي تقييم المنطقة التعليمية  أكملت

  .مستخدمةالأو غير  الشاغرة القريبة المدارس في المدارس المتضررة   هذه طالب سيحضر سوف كبيرةألضرار

 :  . أيلول  52 يومراسة في هذة المدارس دف يكون اليوم األول لبدأ الووس

  

  

  Askew Elementary 

 Burbank Middle 

 Braeburn Elementary 

 Hilliard Elementary 

 Kolter Elementary 

 Liberty High 

 Mitchell Elementary 

 Robinson Elementary 

 Scarborough Elementary 

 

 

 هذه ومواقع وأوقات مواعيد  .المؤقتة المواقع حول األسئلة لطرح ألولياء األمور المجتمع جتماعاتإ عقد سيتم

م خطوط يظبتن ستقوم المنطقة التعليمية ذلك، إلى وباإلضافة. ممكن وقت أقرب في اإلعالن عنها  سيتم االجتماعات

 .المنقولين لنقل الطالب جديدة للحافالت

 

 ئ؟كملج المنطقة التعليمية  مدارس من مدرسة أي ستخدامإ يتم هل: س

 لمالذا مواقع جميعالمنطقة  التعليمية  أغلقت الطوارئ، إلدارة هيوستن مدينة بلدية مكتب من طلب على بناء كال ،  

  لمؤتمراتامركز إلى إجالؤهم تم الذين األشخاص نقل وتم السالمة شواغلل األخير

George R. Brown Convention Center (1001 Avenida De Las Americas) or NRG Center 

(1 NRG Park, Houston, TX 77054). 

 

http://www.houstonisd.org/Page/164479


 العاصفة؟ب واتأثر الذين والموظفين للطالب العاطفي الدعم تقديمب المنطقة التعليميةستقوم   كيف :س  

 الموظفينو للطالب العاطفية حتياجاتاإل لدعم المدارس في المتوفرة الخدماتتقوم المنطقة التعليمية بتقديم ت  سوف

 كما ،الجهد هذا في لمساعدتنا البالدو المنطقة أنحاء جميع في األخرى التعليمية المناطق مع ننسق نحن. عودتهم عند

 .العاصفة من جراء شخصيا   واتأثر قد منطقتنا في الموظفين من العديدإننا نعلم أن 

 

 العاصفة؟ آثار مع التعامل طفلي مساعدة يمكنني كيف: س

ب المخيف من الكارثة الجان أن نعترف أن المهم من. سواء حد علىوالكبار لألطفال مخيفة الفيضانات مثل كارثة

 عوامل عدة هناك. الطفل مخاوف ينهيبأنة  الخطر تقليل في من الخطأ. الموضوع هذا حول الطفل مع عندما نتحدث

 أن وينبغي. بالغة أهمية األطفال لفهم وإجابة أولياء أمورهم لة رؤية طريقة إن. للكوارث الطفل استجابة على تؤثر

 .الوضع مواجهة في قدراتهم على أيضا   يشددوا وأن طفالهم،بقلقهم بشأن أ األمور أولياء يعترف

 

 وأ العائلة أفراد أحد أو صديق قتل إذا. الكارثة بعد أو خالل يراه الذيالدمار حجم على أيضا   يعتمد الطفل فعل رد

واجة الطفل سي بأن كبير  حتمالإ فهناك بالغة، بأضرار منزله أو الطفل مدرسة أصيبت إذا أو خطيرة بجروح أصيب

 .صعوبات

 

 فهممخاو يظهروا قداألطفال في عمر ست سنوات  المثال سبيل على. للكارثة الطفلرد فعل  على الطفل عمريؤثر

 كثرأ ايجادلو ولكن مخاوفهم من يقللون قد المراهقين أن حين في بالمدرسة، لتحاقاإل رفضهم خالل من كارثة بشأن

 يفهمها  التي بالكلمات الحادثة شرحأن يتم  المهم من. المدرسي األداء في مستوى أقل اويظهرو أولياء األمور  مع

 .الطفل

 

 أن يمكن التي األضرارالنفسية يوه  (PTSD)  الصدمة بعد ما ضطرابإ لدى الناس يتطور قد ، الكارثة أعقاب في

 .  صادم حادث في المشاركة أو ومشاهدة التعرض عننتج ت

 

 يسترجع ما وغالبا  . الصدمة تجربة فيها يعيدون متكررة نوبات تأتيهم االضطراب هذا من يعانون الذين األطفال

 وابيسك في الصادم للحدث المؤلمة األحالم تتغير قد الصغار، األطفال عند .المتكرر اللعب خالل من الصدمة األطفال

 .غيرهملأو للنفس التهديدات أو اآلخرين وإنقاذ الوحوش،

 فترة بعد تحدث أن يمكن أعراضه أن من الرغم على. نفسها الصدمة أثناء الصدمة بعد ما اضطراب يظهر ما نادرا  

أولياء   يكون أن يجب. سنواتعدة  حتى أو أشهر عدةظهر الى بعد ي ما غالبا االضطراب فإن الحدث، من وجيزة

 :التغييرات لهذه تأهب حالة في األمور

 األب.أو األم تظليل أوبالسلوك " التشبث" و المدرسة إلى العودة رفض 

 عن الوالدين(. الدائم االنفصال من المخاوف مثل) بالكارثة المتعلقة المستمرة المخاوف 

 أيام دةع من أكثر وتستمر الالإرادي، والتبولأ النوم أثناءالصراخ  الكوابيس، االضطرابات أثناء النوم مثل 

 .الحدث وقوع بعد

 والتهيج التركيز فقدان. 

 عادية.غير بطرق المنزل في أو المدرسة في التصرف سوء المثال، سبيل على - السلوك مشاكل 

 مادي سبب علیالعثور يمکن ال التي( الدوخة الصداع، المعدة،) الشکاوى البدنية. 

 الكارثة بأحداث واإلنشغال النشاط قلةو التسامح وعدم واألصدقاء العائلة من االنسحاب. 

 

 الصحةب اإلتصال أو األسرة طبيب أو األطفال طبيب يطلبوا أن أطفالهم إزاء بالقلق يشعرون الذين للوالدين يمكن

 Mental Health America of Greater Houston’s partner, United Way of Greater العقلية

Houston  

 .للمساعدة 5-1-1 ب تصالإلا طريق عن

 

 افعل؟ ماذا. أود مساعد العوائل المتضضرة في المنطقة التعليمية : س

 :طرق ثالث هناك

 



 النقدية التبرعات

 من ٪100 و التعافي، على العوائل  لمساعدة التبرعات تقبل(  HISD Foundationالمنطقة التعليمية )  مؤسسة

 .كللتبرع كهدف" هارفي" تحديد ويرجى ،للتبرع هنا إضغط. المتضررة العوائلو الطالب لمساعدة تذهب العائدات

 

 :المحلية التبرعات

 العائالتو المنطقة طالب مساعدة في ترغب التي المحلية المنظماتأو لهيوستن التبرع مواقع بتنشيط المنطقة قامت قد

 .وعواقبه هارفي إلعصار المدمرة اآلثار من التعافي على

 

 :التالية الجديدة الموادا من التبرعات تقبل المنطقة

 مالبس داخلية 

 جواريب 

  الزي المدرسي 

 العرق رائحة مزيل 

 اليدين معقم 

 الوسائد 

 البطانيات 

 األحذية 

 سناناأل معجونو ش األسنانفر 

 األخرى النظافة مواد 

 المتأثرين للموظفين المهنية اللباس 

 

 :أدناه ع خالل األيام والساعات المذكورة فيالتبرعات في ثالثة مواق جلب للمواطنينيمكن 

 Delmar Fieldhouse, 2020 Mangum Road, Houston, TX 77092. 

 (االفتاتوضع   وسيتم Mangumن طريق المجمع ع والتبرعات يجب أن يدخلاجلب  )الراغبين في 

  مساء   3والساعة  صباحا   7سبتمبر بين الساعة أيلول/  1إلى  2سيتم قبول التبرعات من. 

  حتى  سبتمبر خالل ساعات العمل العادية، من الثامنة صباحا   /لأيلو 11من  عتبارا  إسيتم قبول التبرعات

 .ء  الخامسة مسا

Butler Stadium, 13755 Main St., Houston, TX 77035 

  مساء 3صباحا والساعة  7سبتمبر بين الساعة  1إلى  2سيتم قبول التبرعات من. 

Barnett Stadium, 6800 Fairway Dr, Houston, TX 77087  

يد للتبرع، وسيتم تقديم الموقع الوحهو (Delmar Fieldhouse) سبتمبر، سيكون دلمار فيلدهاوس 11عتبارا من إو

 المدارس على التبرعات توزيع وسيتم. هناك Butler and Barnett stadiums في سابقا   إستلمتالتبرعات التى 

 .دلمار من

 

 الوطنية لتبرعاتا

 لتعافيا على طالبنا مساعدة في ترغب التي الوطنية الشركاتأو المجموعات منات بالمساعد المنطقة التعليمية ترحب

 األحذيةو المستخدمة وغير الجديدة المالبس من التبرعات تقبل التعليمية المنطقة. القادمة الدراسية للسنة ستعدادإلوا

 .والمياه المعلبةاألغذية وكذلك المدرسية واللوازم المدرسي والزي بيوالجوار الداخلية والمالبس

 

 :إلى التبرعات شحن يمكن

HISD Harvey Donations 

Delmar Fieldhouse 

5050 Mangum Road 

Houston, TX 77092 

  832Ann Scott at-470-7579  ب االتصال يرجى المعلومات، من لمزيد

 

http://www.houstonisd.org/Page/164281


 التبرعات؟ هذه من ستفادةإلاالعوائل و للطالب يمكن كيف: س

 في. والمدارس مجاميع من المجتمع خالل من المدينة أنحاء جميع في مختلفة وأوقات مواقع في التبرعات توزيع سيتم

 :إضافتهما تتمعندما  النشاطات القادمة آخر على وسنطلعك ان،تقادم هناك  فعاليتان  يلي ما

 

 مالبس الزي المدرسي  توزيع

 رتداءإ طالبلل يمكن ولكن ،5011 يناير كانون الثاني / حتى المدرسي الزي سياسة خففت قد المنطقة التعليمية  

لمنطقة ا وسيقوم. الثاني الدراسي الفصل بدء قبل الزي المدرسي  ستبدالإل فرصة وهذةالموحد  المدرسي الزي مالبس

 بعةس فى الطالب على المجاني المدرسي الزيقطع  من االالف بتوزيع المجتمع في المدينةمسؤولي  مع التعليمية 

أيلول  من  9والسبت   1 الجمعة ييوممن   مساء   الثالثة الى صباحا   التاسعة الساعة من المدينة انحاء فى مواقع

 :هي التوزيع مواقع. المالبسإلستالم  حاضرين الطالب يکون أن يجبو. سبتمبر/

 

Denver Harbor Multi-Service Center 

6402 Market St. 

Houston Texas 77020  

832-395-0895 

 

Hardy Senior Center 

11901 West Hardy Road 

Houston, Texas 77076 

281-260-6772 

 

Hiram Clarke Multi-Service Center 

3810 West Fuqua 

Houston, Texas 77045 

832-393-4200 

  

Northeast Multi-Service Center 

9720 Spaulding 

Houston, Texas 77016 

832-395-0470 

 

Southwest Multi-Service Center 

6400 High Star  

Houston, Texas 77074  

832-395-9900 

  

Third Ward Multi-Service Center 

3611 Ennis St. 

Houston, Texas 77004 

832-393-4051 

 

YET Center 

4900 Providence 

Houston, Texas 77020 

713-676-0519 

http://www.houstontx.gov/health/MSC/Denver_Harbor_Multi_Service_Center.html
http://www.houstontx.gov/health/MSC/Hiram_Clarke_Multi_Service_Center.html
http://www.houstontx.gov/health/MSC/Northeast_Multi_Service_Center.html
http://www.houstontx.gov/health/MSC/Southwest_Multi_Service_Center.html
http://www.houstontx.gov/health/MSC/Third_Ward_Multi_Service_Center.html


دعو تولجنة التعليم الخاص في المجلس  واندا آدمز و في المنطقة التعليمية مجلس التعليم  ة: رئيسأولياء األمورقمة 

سيكون هناك  حيث  Hattie Mae White Educational Support Center فيلقمة أولياء األمور أولياء األمور 

تعلم  ودعم أولياء األمور في ومساعدة  خبراء من المنطقة التعليمية وبقية البالد في جلسات إعالمية لتقديم المعلومات 

 يةالغذائ الوجبات من إعصار هارفي وما بعده، بما في ذلك الحصول على للتعافي أطفالهم وتوفير الموارد الالزمة

 .والنقل، فضال عن التبرعات المالبس واللوازم المدرسية

 

 قمة أولياء األمور 

  .من الساعة التاسعة صباحا  الى الثالثة بعد الطهر 

 5017أيلولظ سبتمبر  13السبت 

Hattie Mae White Educational Support Center  

4400 West 18th St. Houston, TX 77092  

 .إضغط هنا للتسجيل في القمة  

 لمدرسة؟في ا الموحد الزي رتداءإ أن ناعلييجب   هل: س

. 5011 نايريكانون الثاني / لزي المدرسي الموحد لغاية في مسالة اعدم التشدد المنطقة التعليمية ستتبع سياسة   ،كال

 .ذلكإرتداء الزي الموحد يمكنهم   في يرغبون الذين الطالب

 

 ؟أثناء العاصفة المفقودة التعليمية األيامالمنطقة التعليمية تعويض  من مطلوبا سيكون هل: س

وبعض  .هارفي بسبب ابيغ أيام 9 لمدة التعليمية المناطقبإعفاء  تكساس تعليم وكالةقامت  هارفي إعصار بشأن 

 إذا ما حول وكالة التعليم   مع محادثاتالمنطقة التعليمية ستجري  أيام، 9 أكثر من الدراسة  أخر في بدأالمدارس قد تت

 سيتم تعويضها.  األيام هذه كانت

 

 من للمتضررين المجانية للوجبات عتبارإ أي هناك سيكون هل. مجانا   الغداء لبرنامج غيرمؤهلة عائلتي: س

 هارفي؟

يم علی تقدالزراعة في والية تكساس وإدارة موافقة وزارة الزراعة في الواليات المتحدة  المنطقة التعليمية تلقت

لغداء / )ا في إطار البرنامج الوطني  5017 (سبتمبر ) أيلول 60حتی  لجميع الطالب وجبات اإلفطار والغداء مجانا  

للحصول على توجيهات إضافية تتعلق بتغطية  المؤسستينمع كال  المنطقة التعليمية مل. وستعالمدرسی(اإلفطار 

 أولياء األمورتطلب من  المنطقة التعليمية ، ال تزالذلك الرغم من  وعلى إلى ما تبقى من العام الدراسي.  حاجةال

 .مجانا   الموافقة على وجبة عشاء لجميع الطالب وقد حصلت المنطقة التعليمية مؤخرا    .اإلستمارة وإعادة مالإك

 :على الموقع التالي المدرسيالوطني للغذاء واإلفطار برنامجالويمكن االطالع على طلبات 

https://mealapps.houstonisd.org  على تأمين  التعليمية المنطقةإلستمارة االواردة في  وتساعد المعلومات

 .بيانات الطالب متابعةالتمويل و

 

 ؟في المنطقة التعليمية الرياضية األحداث تأثرت هل: س

 .ولتهاجد إعادة يتم ولن لمدة أول إسبوعين والثانوية المتوسطة المدارس في الطائرة والكرة القدم كرة ألعاب إلغاء تم 

 

 المجتمع؟ لمساعدة المنطقة التعليمية فعلست اماذ: س

  تغذية المجتمع

فطار اإل اتأنحاء هيوستن من خالل تقديم وجب في جميعالمجتمعات  التي تقوم بهاجهود ال المنطقة التعليمية تدعم

 في تسعة مواقع في منطقة هيوستن. سوف تكون الوجبات متوفرة على أساس من يأتي أوال   والغداء والعشاء مجانا  

 لجميع أفراد المجتمع. خدم أوال  ي  

هر، إلى الظ صباحا  الحادية عشروالغداء من الساعة الثامنة الى التاسعة صباحا   يتم تقديم وجبة اإلفطار من الساعة 

وسيتم تقديم وجبات الطعام في المواقع  -هذه األوقات عرضة للتغيير- مساء   ة الرابعة الى الخامسوالعشاء من الساعة 

 :التالية

 Almeda Elementary – 14226 Almeda School Road, Houston, TX 77047 

https://www.surveymonkey.com/r/K32ZPGK
ttp://blogs.houstonisd.org/news/2017/08/30/all-hisd-students-to-receive-three-free-meals-per-day-this-school-year/
ttp://blogs.houstonisd.org/news/2017/08/30/all-hisd-students-to-receive-three-free-meals-per-day-this-school-year/
https://mealapps.houstonisd.org/


 Barbara Bush Elementary – 13800 Westerloch Dr., Houston TX 77077 

 Carrillo Elementary – 960 S. Wayside Dr. Houston, TX 77023 

 DeChaumes Elementary – 155 Cooper Road Houston, TX 77076 

 Shadydale Elementary – 5905 Tidwell Road Houston, TX 77028 

 Deady Middle School – 2500 Broadway St., Houston, TX 77012 

 T.H. Rogers School – 5840 San Felipe St., Houston, TX 77057 

 Elrod Elementary – 6323 Dumfries Dr., Houston, TX 77096 

 Blackshear Elementary – 2900 Holman St., Houston, TX 77004 

 

دعو تولجنة التعليم الخاص في المجلس  واندا آدمز و في المنطقة التعليمية مجلس التعليم  ة: رئيسأولياء األمورقمة 

سيكون هناك  حيث  Hattie Mae White Educational Support Center فيلقمة أولياء األمور أولياء األمور 

تعلم  ودعم أولياء األمور في ومساعدة  خبراء من المنطقة التعليمية وبقية البالد في جلسات إعالمية لتقديم المعلومات 

 يةالغذائ الوجبات من إعصار هارفي وما بعده، بما في ذلك الحصول على للتعافي أطفالهم وتوفير الموارد الالزمة

 .والنقل، فضال عن التبرعات المالبس واللوازم المدرسية

 

  قمة أولياء األمور 

  من الساعة التاسعة صباحا  الى الثالثة بعد الطهر.  

  5017أيلولظ سبتمبر  13السبت 

 Hattie Mae White Educational Support Center  

 4400 West 18th St. Houston, TX 77092  

   إضغط هنا للتسجيل في القمة. 

 

 

هارفي؟ بشأن الجديدة المعلومات متابعة  يمكنني أين: س  

 

 ناوتابع. العاصفة بعدواألخبار لمواردبا ستمرارإب محدثةال قائمةلمعرفة ال  HoustonISD.org/Harvey زيارةقم ب 

 على للحصول Twitter.com/HoustonISD و ،HoustonISD.org، Facebook.com/HoustonISD على

 .التحديثات

https://www.surveymonkey.com/r/K32ZPGK
http://www.houstonisd.org/harvey
http://www.houstonisd.org/
http://www.houstonisd.org/
http://www.houstonisd.org/
https://www.facebook.com/HoustonISD
https://www.facebook.com/HoustonISD

