
  2020-2019 ( ترحب بالعودة الى المدارس وتطلق العام الدراسيHISDالتعليمية ) قيادة المنطقة 

 
 

( للعام الدراسي الجديد وشاركت في اإلجتماع الترحيبي السنوي للعودة الى المدارس  HISDالمنطقة التعليمية ) ستعدت قيادةإ

 في المنطقة التعليمية الذي عقد ملعب دلمار. 

مدير وعميد ومساعد مدير وقادة المنطقة التعليمية بتعبئة الجلسة العامة لإلستماع إلى تفاصيل األولويات  1500شارك أكثر من 

كزت على ( على المنطقة التعليمية وحضور الجلسات الرئيسية التي ترGrenita Lathanاإلستراتيجية للمشرفة المؤقتة)

 . أهداف العام الدراسي المقبل واإلحتفال بالنجاحات التي تحققت في العام الماضي

في العام الدراسي الماضي قطعنا خطوات كبيرة في سد الفجوات في التحصيل "(( Grenita Lathanت المشرفة الثان))لوقا

 (. Achieve 180جنا )برناموبإتجاة تصاعدي في الجهود متواصلة  وستبقى الدراسي للطالب

( التي H.E.A.R( و)Parent University( و)Ascending to Men(أيًضا في عودة المبادرات مثل )Lathan) وأشارت

 عام وزيادة مشاركة الوالدين والطالب. وستنضم مبادرات إضافية مثل تعززعالقة المنطقة التعليمية مع المجتمع بشكل

(ROSES and Miles Ahead أيًضا إلى ) ًمن ذوي الدخل ومجموعة الموارد المقدمة  للطالب المحرومين إقتصاديا

 المحددود. 

تمتد إلى ما هو أبعد من الفصل الدراسي ويجب أن التي على تحديات أكبر في المنزل ون ( " أن طالبنا يتغلبLathanوقالت )

 المنطقة التعليمية".لم يتجاوزالتي تدعم طالبنا في كل زاوية وتعدهم لعا المدارسنظل يقظين في بناء فرق 

 Sterling McCall VIPلم يكن هذا كل شيء أثناء الترحيب بالعودة الى المدرسة وذلك بفضل شراكة المنطقة التعليمية  مع )

Services 2019-2018( شكراً لمديري المدارس على عملهم الشاق خالل العام الدراسي  (وقد تم إختيارLisa McManus )

 Pin Oak Middle(  مديرة مدرسة )Michelle Shoulders( و )Roosevelt Elementary School) مديرة مدرسة

School( بشكل عشوائي لقيادة سيارة )Sterling McCallلمدة شهر ). 

 



 2020-2019المدراء الجدد وتحديثات الموظفين للعام الدراسي 

التعليمىة في عامهم  المنطقة راء مدارسمن مد 43 لتهنئةأيًضا بعض الوقت  وقد أمضت المشرفة المؤقتة على المنطقة التعليمية

والحاصل على  أحد المعلمين المعروفين على المستوى الوطني (Kwame Simmons) الى الحاضرون أيًضا وإستمع األول. 

للتميز في التعليم  والتي تعمل على  2015لعام  (BET Honors Award for Excellence in Education) جائزة 

 . نماذج وطنية للنجاحتحويل المدارس الحضرية إلى 
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