
المنطقة  وموظفيأولياء األمورالمئات من ذب إهتمام يجمؤتمر التعليم الخاص السنوي الخامس 

 (HISDتعليمية)ال

 

        مؤتمرالتعليم الخاص السنوي الخامس في  (HISDشخصاً من أولياء األمورومنتسبي المنطقة التعليمية) 099شارك أكثر من 

 (Kingdom Buildersمركز )الذي عقد في 

على تسليح المشاركين بإستراتيجيات موضوع "التفاعل وتقوية ودعم كل طالب" وعلى  يومين ستمرلمدةإركز المؤتمرالذي 

 .تعليمية وسلوكية جديدة وفعالة

 09قارب ما ي الذي شارك فيةمؤتمرنا األول  ذمنطويال ً  األقدم لخدمات التعليم الخاص لقد قطعنا شوطاً المدير قالت كيلي تشارلز

ع لرفوأنكم على إستعداد أكثر وأكثر هم بحاجة للطالب الذين  ملتقديم أفضل ما لديك دستعداإإنكم على مشاركا"  "آمل أن 

 (. HISDالمنطقة التعليمية) يفمستوى خدمات التعليم الخاص 

كمساعد  (Dr. S. Lachlin Verrett)في الجلسة العامة يوم الثالثاء  بما في ذلك تعيين الدكتور  تصريحات وقد صدرت عدة 

 .التعليم الخاص للمشرف العام لشؤون

إلى القسم  إنضمو عشر سنواتمناكثر وقد خدم فيها (HISD( من الوجوه المألوفة في المنطقة التعليمية ) Verrettالدكتور)

 .قيادة تطويرالقياداتن كان رئيساً لقسم أبعد التعليم الخاص 

المنطقة التعليمية لتحسين   تخذتهاإعلى المنطقة التعليمية غريثا الثان أيًضا على الخطوات التي  لقد شددت المشرفة المؤقتة

 6902مبادرات التعليم الخاص في المنطقة بما في ذلك دراسة المنطقة التعليمية التي تم تفويضها في كانون األول) ديسمبر( 

 .التي تحتاج إلى تحسين فيما يتعلق بالتعليم الخاص جاالتوالملتقييم نقاط القوة 

الثان أن المنطقة التعليمية ستوظف أكثر من  ةوكجزء من إلتزام المنطقة بتحسين النتائج للطالب ذوي اإلعاقة أعلنت الدكتور

 ..وظيفة جديدة في مجال عسر القراءة 07

التي يمكن أن نخدم طالبنا بشكل أفضل ونحن ملتزمون بتحسينها  مجاالتالثان: "نحن نعلم أنه ال يزال لدينا بعض ال توقال

عوائلهم". و للطالب  



المشاركين في ( HISDالمنطقة التعليمية )رئيسة مجلس جونز -روندا سكيلنختتام المؤتمر بعد ظهر األربعاء خاطبت وفي إ

لتعليمية اتصال المفتوحة بين المنطقة إلا مجاالتفي الحفاظ على  لمنطقة التعليميةستمراراإأهمية سبب وأكدت على غداء المأدبة 

 .غسرهموالطالب و

 .في كيفية تقديم خدمة أفضل لطالبنا"نطقة والتعليمية للم العمليةيلعب اآلباء دوراً أساسياً في أضافت سكيلرن جونز "و 

 .HISDSped18 # وتابع هاشتاج Twitter زيارة يرجىمؤتمر هذا العام  على مزيد من المعلومات عنللحصول على 

 


