
 منتدى التعليم( تشارك في HISD)يةالمنطقة التعليم ادةيق

 

جتماعية إلمركز الصدارة إلى جانب قادة المجتمع وخبراء الخدمة ا هيوستنفي  رساالمستقلة للمدية التعليممنطقة الإحتل خبراء 

 NBC) قناة إن بي سي نيوز  عبرمساء   الثالثابثه التلفزيون الوطني  منتدى التعليم المتلفز الذيوالمدافعين عن األطفال في 

News )القسم التعليمي .   

المشرفة المؤقتة  (Grenita Lathan) مع مقابلة وسط المدينة في  الذي عقد في جامعة هيوستن الحدث اإلذاعي  تضمن هذا

 .  (Wheatley High School)ومستقبل مدرسة ةللمنطقة التعليمي التي ناقشت الوضع الحالي طقة التعليميةعلى المن

وأولياء أمور  مينارز ومعلمدير بوفيها  مفتوحة مدرسة  ( Wheatly High Schoolة )" أن مدرس قابلةالم فيالتهان  توقال

نهاية هذا  في "التحسن المطلوب"( ستخرج من حالة Wheatlyأن مدرسة )" وأضافت ".اللصعوبات حديلت ينوطالب مستعد

 ".العام الدراسي

 عالذي تم بثه بالشراكة م النشاط على هذ(NBC News) مراسلي التعليم في رئيسة( Rehema Ellis)أشرفت ريما إليس 

(KPRC 2) معلمين متقاعدين و علم النفس في ن وخبراءنياء من بينهم قادة مدمجموعة واسعة من الخبر التعلم جمع منتدىقد و

 .عن األطفال ينومدافع

 

في حلقة نقاش حول إعداد  (HISDالمنطقة التعليمية ) بتكار فيإلستراتيجية واإلرئيس قسم ا( Rick Cruz)شارك د وق

المعترف والتحضيري للكلية  (EMERGE) مؤسس برنامج (Cruz)تحقيق النجاح. من أجل الطالب األكثر ضعفا في المدينة 



التعليمية  بأن خدمات المنطقة  السائدنطباع إلحيث ناقش اكمحاضر في لجنة "التعلم بال حدود" ويعمل  على المستوى الوطنيبه 

  فشل. اللخطر تعرض الطالبيمكن أن  الشاملة

في بعض  تعيقوالظروف التي  المشاكل مجموعة واسعة من المنطقة التعليمية "يواجه العديد من طالبنا في (Cruz)وقال كروز

 للتأكد من أن أكثر من نصف  حثيثة لقد بذلنا جهود ا " ضافوأ تحقيق إمكاناتهم األكاديمية الكاملة". الطالب عناألحيان 

األكاديمية الوحيدة هي تنسيق وتعبئة دعم الموارد الخارجية لمواجهة التحديات غير ممهمتهوبدوام كامل  فيها موظفين  مدارسنا

 ".التي يواجهها الطالب

ركزت فيها في حلقة نقاشية  ( Worthing High School)مديرة مدرسة ( Khalilah Campbell-Rhone) شاركت وقد

-Campbell)شاركت و القوى العاملة.  مجال تحسين النتائج األكاديمية للطالب وإعدادهم للنجاح في المستقبل في على

Rhone)  إخراج مدرسة نجاح في التجربتها ب  2019-2018التي حصلت على لقب مدير المدرسة الثانوية للعام الدراسي " 

Worthing  "من حالة ( التحسن المطلوبIR)  2018-2017في العام الدراسي . 

. "ثم نقدم للطالب أمثلة هنا"يصابوا بأي أذى ولن  األطفال أن المدرسة هي مكانهم اآلمن رفأن يعهوأن أول األشياء " قالت 

."ستخدام مجموعة مهارات معينةإفعله ب ونظهر لهم أن هذا ما يمكنواقعية   

 Kashmere High)مدير مدرسة  (Reginald Bush)تعليق  من عمقاط (NBC News Learn) عرضت قناة خالل البث

School) و الثانوية(Barrett Doke )في مدرسة المعلمة (T.H. Rogers School )(وEmily Ramirez) في  ة طالبال

المنطقة  في العديد من مدارس وقادة الطالب (EMERGE)ج في برنام ة مشاركلاو (Heights High School)مدرسة 

عبر اإلنترنت على  وملخص الفعاليةالمقاطع  يمكن االطالع على( وHISDالتعليمية )

https://www.nbcnews.com/learnhouston . 
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