
ي التصفيات النهائية ألفضل معلم والمعلم المبتدئ للعام ( تعلن أسماء الفائزين فHISD)المنطقة التعليمية 

 7002-702الدارسي 

 السنويحفل التربوين في ( مايوآيار) 81بالفائزين يوم  تكريمسيتم ا

ي فرائها ومعلميها مدبتتويج  رسميا  التعليمية  لمنطقة استقوم( HISD) ة التعليميةالمنطقحاء في جميع أنز للتدريس المتمي   تقديرا  

في فندق ( مايوآيار )81 المصادف" يوم الجمعة royal wedding-themed الذي يقام تحت عنوان "السنوي  ينالتربو حفل

Hilton Americas Hotel . 

 الن عن . سيتم اإلعالعام" هذا  ل"معلم  بتدائية والثانويةإلالمرحلة ا علميممن نهائية من المتأهلين للتصفيات ال 81وقد تم اختيار 

 712من   متنافسا   81ختيار إتم لقد  . ( مايوأيار) 81 يوم الجمعة  فلالحخالل الذين سيمثالن المنطقة الرابعة اأثنين من الفائزين 

 .أخرى بناء  على بيانات األداء ومعايير مدرسة

 سبعة النهائية على المستوى اإلبتدائي هي :  األسماء ال

 Maria Linares Aparaicio from Bonham Elementary 

 Keisha Newman from Paige Elementary 

 Miguel Lopez Blanco from Law Elementary 

 Zuleima Martin from McNamara Elementary 

 Darron Smith from Bonner Elementary 

 Aileen Dizon from Wainwright Elementary 

 Melanie Davis-Sanchez from Blackshear Elementary 

 األسماء السبعة النهائية على المستوى الثانوي هي:

 Auronda Catchings from Cullen Middle School 

 Alejandra Ortega from McReynolds Middle School 

 Tabitha Delley from Hartman Middle School 

 Barbara Garcia Powell from Deady Middle School 

 Nicolette Arceneaux from Henry Middle School 

 Michael Partridge from Heights High School 

 Andrea Sheridan (Nguyen) from Bellaire High School 

 كانت من نصيب:  الشرف مرتبة مع المبتدئ المعلم

 Ghida Hijazi from Cornelius Elementary 

 Cherina Conner from Henry Middle School 

 Kadee Harper from Lamar High School 

 :تشمل األخرى الجوائز

 كان من نصيب لهذا العام  مكتبةال أمينLynn Pharr  من مدرسةNeff Elementary School 

  المدرب التعليمي لهذا العام  كان من نصيبJames (عليميةمنطقة التال جائزة )ومن نصيب Bathsheba Nash من 

Hilliard Elementary School (جائزة )المدرسة 



المنطقة التعليمية  لمجتمع الفرصة ستتاح ذلك إلى باإلضافة. لعام الدراسيل والمدراء المعلمين لتكريم سنويا   اإلحتفال يقام

(HISD) ا عنه اإلعالن سيتم الذي المعلم المفضل  على يتلتصوا (أبريلنيسان ) 72  االثنين يوم من ابتداء  و خالل  أيض 

 .اإلحتفال 
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