
 مع المنتدى التعليمية خالل  المنطقة ورؤية اإلنصاف يناقش( HISDعلى المنطقة التعليمية ) المشرف

 األمريكية األفريقية المجتمعات قادة

 

  
 

 المدنيين والقادة االعمال وقادة االمريكى األفريقى المجتمع( HISDعلى المنطقة التعليمية ) المشرف كارانزا ريتشارد خاطب 

 مدرسة التي 23 إلستهداف 081 التي تدعى إنجاز الخطة  حللعدالة واقتر ولويةألا تعطى المنطقة التعليمية نبأ الثالثاء يوم

 .والتمويل  الدعم فى نقصال من المزيد تعاني

 

  حلقة في Sonceria Messiah Jilesلوجة مع الناشر  وجه مقابلة خالل المقبل للعام أولوياته كارانزا وأوضح

Conversations and Coffee سلسلة من Houston Defender  

 

 من تعاني محلية مجتمعاتو مدارس لدينا ، هيوستن في األداء ضعيفة مدارس لدينا ليس اإلنصاف منظور من" نزااقال كار

في طريق النجاح المدارس  بعض نالدي أننا حقيقةقول ال  نملك أن يجبكنظام مدرسي  نحن"   " هيوستن في الخدمات في نقص

 ".كثيرا ليس اآلخر والبعض

 

 المطلوب نتحسلل الوالية قائمة علىالتي  مدرسة 23 في رئيسية ركائز ست تعزز أن " 081 ز"إنجاكارانزا خطة شأن ومن

 والمجتمعات العوائل مع والعالقات للطالب والعاطفي جتماعيإلا والدعم المدرسة وتصميم والتعلم  المدرسية القيادة في:

 .المحلية

 

 LGBTQ إضافة يدعم إنه وقال بالثقافة، الصلة ذات الدراسية للمناهج التعليمية  المنطقة حاجة على الضوء كارانزا سلط كما

 .المدنية الحقوق إلى LGBTQ حركة فمثالا   ،التعليمية المنطقة في التاريخ لمنهج العرقية والدراسات

 

 كما أكبر صورة مجرد هوو ألطفالل يدرس ما من كجزء ذلك لتضمين". "االميركي التاريخ من جزء انها اعتقد" كارانزا وقال

 ".أمريكا  نحن

 

 المنطقة التعليمية مستوى على في حلقات تعليمية المناخ علىوالتركيز  ةيالمدرس ثقافةال



 

 أكبر بدور القيام من ورأولياء األم وتمكين الطالب تغذية وتجديد ،لمدارسا في شاملةال خدماتال إلى الحاجة على كارانزا  وأكد

  .أبنائهم تعليم في

 

 وأكد. رئيسي موضوع أيضا هما عن الدراسة التعليق حاالت وخفض نضباطباإل يتعلق فيما التصالحية الممارسات أن كما

أن المدرسة فيها ممرضة المدرسة   081 خطة إنجاز تضمن وسوف  دارسالم لموظفي التدريب في تستثمر المنطقة أن كارانزا

  والتدخالت.  المدرسة مستشار و

 مختلفة وطرق جديدة بروتوكوالت تطوير والمعلمين والمتخصصين للتدريب علىالمدراء  –نحضر العاملين   اننا" وقال

    ".وبحيث ان ال يكون الرد التعليق عن الدراسة  للمجتمع المناهض السلوك لمعالجة

 

 دفعت دوالر مليون 7... مبلغ إلى ستصل والتيدة اموضوع اإلستع في يواجهها التي والتحديات المدرسي التمويل أيضا وناقش

  للوالية. 

 

 تهمونسب طالبلديك  يكون عندما". "تماما عبثية اإلستعادة هي مسألة المنطقة التعليمية فيوالحقيقة ان تكون   " كارانزا وقال

 الموارد تلك نحتاج ...  حضرية بيئة والعيش في فقرلها عالقة بال قضاياك اوهن مخفضال غذاءالويتناولون  مجاناا ٪ 81

 ".تاريخيا المحرومة مجتمعاتنا وبناء لدعمإلستخدامها 

 
 

 
 


