
 تحصل على منحة  جامعة ييلوالتي تدرس في  (HISDإحدى خريجات المنطقة التعليمية)

 (Rhodes Scholar) 

( الثانوية والمشاركة في برنامج Bellaire HS) مدرسة(خريجة Liana Wangتم إختيارالطالبة)

(EMERGE )للتكريم.طالباً  32و 

 

 2020الدراسية لعام  (Rhodes)هيوستن لالنضمام إلى منحة في  المستقلةالتعليمية  منطقةالخريجة  (Liana Wang)ختيارإتم 

 .البالدعموم جامعات في الكليات وفي أرقى اليلتحقون  ا  أمريكي ا  طالب1000حوالي  ضمتمن مجموعة 

عائلتي وأصدقائي وأساتذتي  ، وصلني الى هذا المستوىأالمجتمع الذي جهود  شهادة علىهي  "هذه  (Wang) توقال

 (HISDة )ة التعليميوالمنطق (EMERGEي في برنامج )نوالذي وجهو طوال حياتي ، بما في ذلك أساتذتي  لي نمؤيديالو

مجتمع ه في جامعة أكسفورد في تحقيق أهدافي المتمثلة في عملي ، وآمل أن يساعدني الوقت الذي أمضيفي   يإنهم يحفزون

 ".أكثر عدال  وإنصاف ا

 آخر من جميع أنحاء با  طال 31الثانوية. من المقرر أن تبدأ هي و  (Bellaire) يرلبيمدرسة  ةخريج وهيجامعة ييل الطالبة في 

. وسوف ينضم 2020عام  (أكتوبر)شهر تشرين الول المملكة المتحدة في في  دراستهم في جامعة أكسفورد الواليات المتحدة 

 .أقل من واحد في المئة (Rhodes)معدل القبول لبرنامج منحة وأن معدل  شرات الطالب من دول أخرى. إليهم ع

ووالديها ( Liana) ليانال رائعةهذه أخبار"المشرفة المؤقتة على المنطقة العليمية  (Grenita Lathan) غرينايتا الثان وقالت

د. إن في إنشاء خريجين عالميين إلى مستوى جدي جزء من مهمتنا ةأن " ككل"  التعليمية والمنطقة بيلير وثانوية وجامعة ييل

ا يعكس للدراسة في أكسفورد إختيار أحد طالبنا السابقين   " .الذي أكملته ليانا(EMERGE) العمل الرائع لبرنامجأيض 

على تمكين وإعداد األطفال ذوي األداء العالي من المجتمعات المحرومة في المنطقة التعليمية  (EMERGE) يعمل برنامج

 .جامعات في البالدوالتخرج من أفضل الكليات وال اإللتحاقحتى يتمكنوا من 

ستعداد إلبرنامج ا( والذي أسس HISDالمنطقة التعليمية) قسم االستراتيجية واالبتكار في رئيس (Rick Cruz)ريك كروز

  ة متميزة. بلألنها كانت طا  (Wang) ةطالبال يتذكرللكلية 

قبولها في  عندحتفلنا إ"لقد " المجموعة  أفضلوبين  عالية حوافز حتى بين الطالب الذين لديهم ليانا تميزتلقد ( Cruzوقال ) "

. أعلم أنها وأسرتها يشعرون بسعادة غامرة. ال  (Rhodes Trust) حتفال باختيارها من قبلإلسعداء با جامعة ييل ، ونحن اآلن

 ." تظرهاالذي ي التفوق يمكننا أن نتخيل إال



  

 .(HISDالمنطقة التعليمية) في( Bellaire) ثانويةمن  2016عام (Wang) جتلقد تخر 

ال يصدق". "لقد  الدراسي العالي الذيتحصيلها : "أتذكر بيليرثانوية مدير (Michael McDonough)قال مايكل ماكدونوو

 ةأن مجتمع مدرسة بيلير الثانوي عندما تم قبولها في جامعة ييل ومن المذهل أنها اآلن قد تم قبولها في جامعة أكسفورد. عجبنا أ  

 ." من قصتها المذهلة ء  جزءألنة يفخر

عدم المساواة في الواليات  فيل أنماط التحو علىفي بحوثها وتركز  جامعة ييل.  اإلقتصاد في في (Wang) وانغلقد تخصصت 

 تعمل كأول مديرة مشاركة في المرحلة الجامعية وجتماعية في معالجة عدم المساواة. إلاالمتحدة وتأثير نظام الضرائب والرعاية 

اوانغ وتعمل  مع طالبي اللجوء. أيضا  قانون حقوق اإلنسان في جامعة ييل ، وقد عملت ل األولية ذوي  ةمساعدفي متطوعة  أيض 

 (. New Haven)في  في إعداد الضرائبالدخل المنخفض

الدراسات العليا  في  شهادةللحصول على  دراستها في جامعة أكسفور ستتابع وانغ هي األولى في عائلتها التي تلتحق بالجامعة. 

 . الدكتوراه واإلعداد في بحوثالتدريب في مجال البحث والمنهجية ستحصل على والسياسة علوم في ال

ضع يالقلوب و بأنه برنامج يضع األفكار في الرؤوس ويلهم(HISD's( في المنطقة التعليمية)EMERGE) وصف برنامجي  

 . الفرص في متناول اليد

 .هنا إضغطفيديو الومشاهدة ( HISD EMERGE) لمعرفة المزيد حول برنامج

ستثنائيين من جميع أنحاء العالم ، وفي إ أشخاصا  برنامجها للمنح الدراسية الدولية بأنه "يجمع ويطور (Rhodes Trust)عرف ت  

 ."زائهاأ بها األمور ولديهم الشجاعة في التصرفتسيرالطريقة التي رهم من ينفذ صبة ، ممن يالدراسمجاالت الجميع 

https://www.houstonisd.org/emerge
https://www.houstonisd.org/emerge

