
 الخاصةالتربية  لطالب الشاملة الممارسات علىالمنطقة التعليمية  في التعليم مجلس وافق

 الخدماتلتعزيز قرار   على الخميس يوم( HISDفي المنطقة التعليمية المستقلة للمدارس في هيوستن ) التعليم مجلس وافق

 .لعاما لتعليمل الدراسية الفصولفي  من أجل النجاح  الخاصة حتياجاتإلا ذويالمنطفة التعليمية من  لطالب المقدمة الحالية

  الدراسية الفصول في ةالخاصالتربية  طالب مضيةي الذي الوقت لزيادة الممارسات أفضل من مجموعة القرار هذا ويحدد

 عاقةاإل ذويمن  للطالب التوقعات رفع بضرورة المنطقة وتعترف. الالزم والدعم إضافية خدمات توفير مع العام، تعليملل

 .القيود من يمكن ما أقل على تنطوي بيئة في التعليمعلى أخر مستجدات  وتثقيفهم

 في اإلنصاف علىتركز التعليمية المنطقة ألن نظرا   : "( HISDعلى المنطقة العليمية ) مالمشرف العا كارانزا ريتشارد لقد قال

 لضمان تقديمها  يمكن التي الموارد كل يستحقون الخاصة حتياجاتإلا ذويمن   الطالب أن نفهم فإننا  دراسي فصل كل

 ."يحتاجونها التى الخدمات لتقديم إضافية ضرورية خطوة يعد القرار هذا ان" ضافأو". نجاحهم

 سببب المنطقة التعليمية غالقإ نتيجةفقدوة  الذى العمل يوم عن للموظفين تعويضات بدفع قرار على مناءألامجلس   وافق كما

 ي()تشرين الثاننوفمبر 3 يوم استروس هيوستن موكبمسيرة 

فقد كان  ، المجتمع مستوى لرفع المدينة في المسؤولين جهودل ا  دعمأنة كان   إلى إلضافةبا، إلغالق المنطقة التعليميةبالنسبة

 لمنطقةا أنحاء جميع في الحافالت على سيؤثر مما السريعة والطرق الشوارع في المرور حركة في كبيرة مشاكل حدوث متوقعا  

 .الطالب تغيبو الموظفين بشأن المخاوف ويعكسالتعليمية 

الساعة تعويض العاملين ب ذلك في بماالتعليمية  المنطقة موظفيمستحقات  دفع المجلس كفل ، بذلكالقرار هذا على الموافقة أن

  في ذلك اليوم. 

 لجنة منباضافة مدخالت  الجدول صياغة تمت وقد. 8102-8102 الدراسي للعام األكاديمي التقويم على المجلس وافق كما

 شاريةستإلا اللجنةباإلضافة الى  المنطقة التعليمية   أنحاء جميع في واإلدارات النقابات وممثلي المدارس مديري من تتألف

 .للمنطقة

 التقويم. )حزيزان( مايو 30 سيكونالدروس  من األخير واليوم)آب(  أغسطس 82في  للطالب الدراسة من األول اليوم سيكون

 االثنين يوم الخريف عطلة تحددتم   نفسه الوقت وفى. الشكر عيد خالل كامل أسبوععطلة  والموظفين الطالب يعطي األكاديمي

 .(Rosh Hashana) هشانا روش اليهودية العطلة من االول اليوم مع يتزامن ذاوه)أيلول( سبتمبر 01

 


