
 مجلس التعليم في المنطقة التعليمية يتبنى توصيات من لجنة التعليم الخاص

يوم الخميس باإلجماع على إعتماد توصيات ( HISDصّوت مجلس التعليم في المنطقة التعليمية المستقلة للمدارس في هيوستن)

والتي ُكلفت بتقييم برنامج التعليم الخاص الحالي في المنطقة التعليمية  في المنطقة ن اللجنة المختصة بالتعليم الخاصم

(HISD .) 

الموافقة على تنفيذ  (HISDالموافقة على قبول التقرير وتوصياته السبعة يمنح المشرفه المؤقتة على المنطقة التعليمية )

 .التوصيات

وهي لجنة إستشارية لمجلس التعليم وتم تأسيسها لتحديد نقاط  7102شباط/فبراير  اللجنة الخاصة بالتعليم الخاص فيشكلت 

 (. HISDالقوة ومجاالت التحسين فيما يتعلق بخدمات التعليم الخاص في المنطقة التعليمية )

وأصحاب العالقة وخاصة أولياء األمورفيما  العليمية المنطقةوكان هدف اللجنة المتخصصة هو تحسين اإلتصال المتبادل بين 

 Americanتم إجراءة من قبل برنامج التعليم الخاص الذي  مراجعةال سيما فيما يتعلق بنتائج ويتعلق بالتعليم الخاص 

Institutes for Research (AIR)  و Houston Chronicle  ميةالمنطقة التعلي في برنامج التعليم الخاص في.     

ألولياء األمور والمعلمين فرصة المشاركة  من األن فصاعداً ستوفر اللجنة اإلستشارية للتعليم الخاص في المنطقة التعليمية

أكتوبر.  تشرين األول/ 7سيعقد اإلجتماع المقبل للجنة اإلستشارية للتعليم الخاص فيو المباشرة مع اإلدارة في إتخاذ القرارات

 .7102-7102خالل العام الدراسي  جلستين ألولياء األمورسيتم عقد  باإلضافة إلى ذلك

أموااًل من وزارة التعليم  في Texas Title I Priority Schools (TTIPS)مدارس  ووافق مجلس األمناء أيًضا على منح

 .لتفاوض وتنفيذ العقود المطلوبة بموجب المنحةعلى ا إدارة المنطقة التعليمية بتخويلوالواليات المتحدة 

من أجل تأهيل المدارس لزيادة تحصيل الطالب بشكل كبير وتمكين توفيرالتمويل للمناطق التعليمية الغرض من هذه المنح هو 

 المدارس من تحقيق األهداف السنوية. 

في عامها الثالث من منحة دراسية مدتها أربع سنوات من وزارة التعليم  وقد   اآلن ( Worthing High Schoolمدرسة )

كمدرسة تعليمية مهنية  هاسيتم إعادة تصميم(. تحت تسميتها الجديدة Early College High School)وتلقت مؤخرا تسمية 

لدفغ لمنح ال اموأستستخدم وتكنولوجيا المعلومات.  حةوالضيافة والسيا علوم البيطريةللالتي تركز على الحياة المهنية  مجتمعية

 لمرتبطة بالتعليماألنشطة والثانوية اسة رلخاصة بالمدروس الدواإلضافيين الموظفين اتكاليف 

 

دفع البرنامج في هذة المدرسة سي (.ECHSحصلت أيًضا على تسمية )قد  (Sterling High Schoolوكذلك فإن مدرسة )

( والمستلزمات الدراسية  والسفرإلغراض التدريب  ECHSلدروس ) افينبما في ذلك المعلمين اإلض المزيد من الموظفين

 .والتكنولوجيا المتعلقة بالطيران

من  شهر التراث األسباني سيكون أن  على ( Grenita Lathanوالمشرفة المؤقتة ) أعلن األمناء أيضا جتماع إلخالل او

 .(HISDفي المنطقة التعليمية ) 7102أكتوبر  01تشرين األول/بر إلى سبتمأيلول/01

 


