
المنتخبين قبل الدورة التشريعية في تكساس عام لين تقدم إيجازاً للمسؤو (HISDالمنطقة التعليمية )

2019 

 

 Hattie Mae White Educational)جتمع المسؤولون المنتخبون في منطقة هيوستن وموظفوهم في مركز الدعم التعليمي إ

Support Center)  على المنطقة  المشرفة المؤقتة إليجاز الذي قدمتةا لإلستماع الى تشرين الثاني / نوفمبر 28في

 .أوستن للدورة التشريعية المقبلة في  المنطقة التعليميةأولويات والتي ركزت فية على  غريثا التان(HISD)التعليمية

 2019-2018للسنة الدراسية  (HISDالمنطقة التعليمية) المبادرات الرئيسية التي تم إطالقها في غريثا التانت  أبرزولقد 

لمالي رينيه مدير الميزانية من الا عن مستجداتإيجازالى   حضورإستمع ال. كما النجاح األكاديميوتبادل المعلومات حول 

 .والفدراليينجتماع مع المسؤولين المنتخبين المحليين اإلوأمناءها أيضا حاضرين ا المنطقة التعليمية باراجاس. وكان موظفو

في الشراكة معنا  يلعب دورا هاما  سإن كل مكتب في هيوستن. المنتخبين  المسؤولين للغاية لدعم  مسروريننحن "وقالت التان 

نرى اآلن إجماًعا  من حسن الحظ أن"التان  وأضافت  (HISDالمنطقة التعليمية) باالحتياجات المتنوعة لطاللضمان تلبية 

د التمويل المدرسي عن طريق زيادة حصتها في يتحدبالهيئة التشريعية  تقوميؤكد على أن  والية تكساسعلى نطاق واسعًا 

 ."ضرائب تمويل التعليم العام وإزالة العبء الثقيل على دافعي 

نوفمبر. يتطلب قانون في تشرين الثاني/   للمنطقةعلى جدول األعمال التشريعي (HISDالمنطقة التعليمية) وافق أمناءلقد 

تقاسم جزء من ( أن تHISDالمنطقة التعليمية)  مثل ممتلكات ثريةالتي  تقع في منطقة  يميةالتعلمناطق المن الوالية الحالي 

في  سترداد المقدرةوهي عملية تسمى االسترداد. تبلغ نسبة اإل  لتمويل التعليم العام الواليةإيرادات ضرائب الملكية المحلية مع 

 .مليون دوالر 274ما قيمته  2019-2018عام الدراسي لل المنطقة

نطقة التعليمية أولويات الم أن,و  (HISDللمنطقة التعليمية) مة بالنسبة حاس 2019تكساس لعام  ستكون الدورة التشريعية لوالية

 ومعالجة تصنيفواألمان في المدارس  سالمة التحسين  ،سترداد تقليص اإلمويل المدرسي وصالح التإ تشمل المسائل التالية: 

 .ة والعقوباتالمساءل

http://blogs.houstonisd.org/news/2018/11/09/hisd-board-of-education-approves-districts-legislative-agenda/


ئتالف قوي من أولياء األمور إمؤخًرا بتنشيط  (HISDالمنطقة التعليمية) قامتسترداد أو الحد منه إلا تقليصلدعوة إلى في ا

 وإيصال رسالة بشأن الموضوع.  وقد اطلق والمعلمين وقادة األعمال والمجتمع في مدينة هيوستن لزيارة أوستن بشكل منتظم 

 .H.E.A.R) ممثلين لمناصرة هيوستن التعليميةال) من المتطوعين هذه المجموعة على 

أرسل لقد  هذا العام في "في المنطقة التعليمية  العالقات الحكومية واإلستراتيجيةرئيسة مكتب  (Ashlea Turnerوقالت )

يجب على الهيئة التشريعية للوالية أن  جاء فيها أن في يوم االنتخاباتواضحة  الناخبون في جميع أنحاء والية تكساس رسالة 

 "مشرعي الوالية ذلك؟هل سمع و. 2019ا في عام تجعل التعليم العام على رأس أولوياته

 كانون الثاني/ يوًما في الثامن من 140والثمانين في تكساس الدورة العادية التي تستمر لمدة  السادس يعقد المجلس التشريعيس

المقدم  التشريعي الكامل (HISDالمنطقة التعليمية) جدول أعمال اإلطالع مايو. يمكنكأيار/ 27الجلسة يوم  وستنتهي يناير

 .هنا غطالضفي تكساس من خالل  في الدورة السادسة والثمانين للهيئة التشريعية

زيارة  يرجى  (HISDالمنطقة التعليمية) علىاس والقضايا التشريعية التي تؤثروالية تكس على المزيد حول مشرعي لإلطالع

 .التشريعي (HISDالمنطقة التعليمية)مركز 

https://www.houstonisd.org/cms/lib2/TX01001591/Centricity/Domain/15302/HISD%20Legislative%20Agenda%20-%202019%20-%20Approved%2011.08.18.pdf
https://www.houstonisd.org/cms/lib2/TX01001591/Centricity/Domain/15302/HISD%20Legislative%20Agenda%20-%202019%20-%20Approved%2011.08.18.pdf
https://www.houstonisd.org/cms/lib2/TX01001591/Centricity/Domain/15302/HISD%20Legislative%20Agenda%20-%202019%20-%20Approved%2011.08.18.pdf
http://www.houstonisd.org/legislativecenter
http://www.houstonisd.org/legislativecenter

