
يلقي الضوء على أهمية الحوار الوطني  (HISD Foundationليمية )ععشاء لمؤسسة المنطقة التحفل 

 بشأن التعليم العام

 

 

مصلحة  عشاء حفل (HISDالمنطقة التعليمية ) من المدافعين عن التعليم العام ومعلمي وأنصار وطالب 1500حضر حوالي 

 ((HISD Foundationلمؤسسة المنطقة التعليمية  التعليم العام

 Teach)والرئيس التنفيذي جرينتا التان"Grenita Lathan بين المشرفة المؤقتة " دحانقاش كان أبرز ما في األمسية هو 

for America) يردإليسا فيالنويفا ب(Elisa Villanueva Beard)  (وGeoffrey Canada جيفري كندا)  مؤسس

(Harlem Children’s Zone) تمت إدارة النقاش من قبلو ABC’s What Would You Do المضيف و؟(John 

Quiones)والده عما إذا كان يريد أن يفعل هذا النوع من العمل ما تبقى من  ةعندما سألوطفولته كعامل مهاجر  إسترجع الذي

 .لجامعيحياته أو الحصول على التعليم ا

وتشجيعهم على زيادة التمويل  نتخبينأريد من الناس في المجتمع الوصول إلى المسؤولين الم   ": (Lathan الثان)لقد قالت 

 . مرار في النمو واالزدهار أكاديميا والتنافس مع نظرائهم في جميع أنحاء العالمستإللمنطقتنا التعليمية حتى يتمكن طالبنا من ا

 .الممولةغيرالتعليمية  برامج العن أهمية وجود مؤسسة تجمع األموال لدعم  (كندا Canada: ) تحدث

"لماذا يجب أن يكون هذا بالنسبة لألطفال  وتسائل  .إضافية تعليمية برامجلفنون والرياضة ول برامج يجب أن يكون لدى األطفال

 ."القاعدةيجب أن يكون  ستثنائيًا ولكن إهذه األشياء لألطفال الفقراء ستثنائيا؟" "يجب أال يكون توفيرإ الفقراء حكما  

كز على ستراتيجية التي ترإلألف دوالر للمبادرات ا 50حفل العشاء هذا العام بدالً من مأدبة غداء المدارس بهدف جمع ظم ن  

 مؤسسةوبرامج الترميز ومحو األمية.  وبرامج الروبوتات الذي يدعم مالياً حدائق المجتمع بتكار إلمثل صندوق ا الطالب 

 الدعم الكافي. الطالب التي ال تتلقى  برامج لتعزيز  تجمع األموال منظمة غير ربحية  هي المنطقة التعليمية

من  وكان   (HISD)المنطقة التعليمية -(The Voice fame)( من Sarah Grace) طالبةال بعرض من األمسية افتتحت

ل الحفل متحدثين وشم (Northline High School) مدرسة من (Tren’kell Reevesالطالب )هذا الحدث  المشاركين في

وشارك في األداء الفرقة  المنطقة التعليمية من  (Shawn Boswell Rushing و  Naizeth Leal و  Nia Burch)مثل 

 Hilton Americas)أقيم حفل العشاء في فندق هيلتون و .(The Kashmere Reunion Stage Band)الموسيقية

Hotel .) 


