
لف طالباَ في أ 218التي تضم  (HISD) الدراسة في المنطقة التعليمية المستقلة للمدارس في هيوستن أستبد

 أيلول )سبتمبر( 11

__________________________________________________________________ 

  أيلول )سبتمبر( 5يباشرمدارء المدارس والموطفين العمل في 

  11اإلثنين يوم  (HISD) من المدرسة لطالب المنطقة التعليمية المستقلة للمدارس في هيوستنسيكون اليوم األول 

 .أيلول)سبتمبر( إذا سمحت الظروف الجوية والمؤسسات بذلك

م يوفير اإلستقرار والتعليم المنتظم وكذلك تقدنلى الفصول الدراسية والتعلم. نحن نود أن نحن حريصون على إعادة طالبنا إ"

الكثير من العائالت عليها. قال ريتشارد كارانزا المشرف على المنطقة التعليمية تعتمد  ثالث وجبات غذائية صحية يومياً والتي 

. "لكننا بحاجة أيضا للتأكد من أن  مدارسنا آمنة وأن البنية التحتية والطرق في هيوستن جيدة ويمكن نقل طالبنا بأمان إلى 

   .مدرسة من إعصار هارفي، وأود أن أشكرهم على جهودهم 280حاليا بتقييم  األضرار في أكثر من  المدرسة. ويقوم فريقنا

  2018)يناير(  الزي الموحد لغاية كانون الثاني بشان (HISD) وباإلضافة إلى ذلك، سيتم تخفيف سياسة المنطقة التعليمية

أيلول  5لموظفون الى العمل إعتبارا من يوم الثالثاء الموافق وسوف سيتم  فتح مبانى المنطقة التعليمية االدارية وسيعود ا

  .)سبتمبر(

  .سبتمبر( 5أيلول ) 5كما سيعود مديرو المدارس وموظفوها االداريون الى العمل إعتبارا من يوم الثالثاء الموافق 

تحضير وإلستقبال الطالب قبل بدء أيلول )سبتمبر( لل  8وسوف يقدم المعلمون وجميع الموظفين االخرين تقريراً يوم الجمعة 

  .أيلول )سبتمبر( 11الدروس فى 

التأكد من المشرفين لإلبالغ  واإللتحاق للعمل )ويشمل الموظفون األساسيون  وموظفي خدمات يجب على الموظفين األساسيين 

 .التغذية والشرطة والنقل والمنشأات وخدمات البناء(

لمنطقة التعليمية  "يعمل فريق المنطقة التعليمية بجد من أجل جعل المدارس جاهزة وقالت واندا آدمز، رئيس مجلس إدارة ا

ألطفال هيوستن". "نحن عائلة ونعمل معا ً للترحيب بطالبنا  -إلستقبال الطالب، ونحن نقدر العمل الذي يقومون به ألطفالنا 

 فة المدمرة".مرة أخرى  ونعمل على توفير بيئة تعليمية آمنة لهم في أعقاب هذه العاص

أو اإلتصال بالخط الساخن    www.HoustonISD.orgللحصول على التحديثات المستمرة  يرجى زيارة الموقع اإللكتروني

ة نصية عن ويمكنك اإلشتراك في تنبيهات المنطقة التعليمية إلستالم رسال  9595-556 713  عن الطقس للطقس على الرقم

. ويمكنك أيضا متابعة  المنطقة التعليمية 68453إلى ( Yesرسال كلمة نعم )عن طريق إ مستجدات الظروف الجوية المدرسية 

  ..facebook.com/houstonisd و  twitter.com/houstonisdعلى تويتر والفيسبوك
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