
 (CTEفي شهادات التعليم المهني والتقني ) نمواً كبيراً  تشهد (HISDالمنطقة التعليمية )

 

 طالباً يحملون شهادة 2000( في نمو متزايد وبزيادة أكثر من HISDفي المنطقة التعليمية) (CTE) أن التعليم المهني والتقني 

(CTE)  2019-2018في العام الدراسي. 

على شهادة في مجال الصناعة والتعليم المهني والتقني المعترف بها ( HISDطالباً في عموم المنطقة التعليمية) 2772 حصل

خالل العام الدراسي  (CTE)على شهادة اطالب 700حصل أكثر من بينما   لهذا العام (TEAمن قبل وكالة التعليم في تكساس)

2017-2018. 

 تعكس " هذه الزيادة مهنيستعداد الإلا المنطقة التعليمية لشؤون مساعد المشرف على (Michael Love)مايكل لوف  وقال

لجميع الطالب". "تعد شهادات الصناعة مجرد شكل من أشكال الموارد  هستعداد للكلية والمهنإلاعلى التعليمية  تركيز منطقتنا 

  ".بللطال التعليمية المهنية العديدة التي توفرها المنطقة

المدارس الثانوية و التعليمية بالتعاون مع مكتب المدارس بالمنطقةو بشكل وثيق الجاهزية المهنيةإدارة  عملتقال )لوف ( لقد  

فرص إلصدار الشهادات. باإلضافة إلى ذلك تم إجراء استثمارات في المناهج اللتوفير خطط فردية لزيادة القدرة على تقديم 

 .تاحة الفرصة لجميع الطالب للمشاركةوموارد المختبر لضمان إ

من أوليات األستراتيحية للعام الدراسي القادم  أن ( المشرفة المؤقتة على المنطقة التعليميةGrenita Lathanوكما أوضحت )

وفي وقت سابق من هذا العام  تم  .شهادات التعليم المهني والتقني  بنمو وتوسيع برامج( HISDإلتزام المنطقة التعليمية )هو 

سيتوسع ليشمل تسع مدارس ثانوية في جميع أنحاء  المنطقة بما في ذلك إضافة برنامج تصميم الكرافيك  برامجالاإلعالن عن أن 

الثانوية   (Madison High School( الثانوية  وبرنامج التجميل في مدرسة )Waltrip High Schoolفي مدرسة )

  . الثانوية (Milby High Schoolوبرنامج البناء في مدرسة )

فرص التعلم الديناميكي هو إحد ى أولوياتي الرئيسية". "نحن  على( إن ضمان حصول الطالب Grenita Lathanوقالت ) 

 ".من خالل إعداد جامعي ومهني صارم ملتزمون بإعداد الطالب للمستقبل من خالل التعليم المهني والتقني وكذلك

للمعلمين والتي أثرت بشكل مباشرعلى عدد  (CTEوقال )لوف( كما تم توفيرزيادة فرص التطوير المهني الخاصة بشهادات)

 الشهادات الممنوحة. 

 ".قال لوف: "لقد قام المعلمون بعمل رائع". "هذه الزيادة تعكس جهودهم



تثبت القدرة على أداء بعض المهام األساسية الضرورية لصناعة معينة. شهادات اإلعتماد  شهادة الصناعة هي شهادة معتمدة 

 هذة مفبولة في جميع أنحاء البالد وتسمح ألولئك الذين يحملونها بطلب أكثر من الحد األدنى لألجور.

هو مواصلة زيادة عدد الشهادات  المنطقة التعليميةإن هدف  تكاربرئيس قسم اإلستراتيجية واإل (Rick Cruz)وقال ريك كروز

مدربي مجال  ستثمار فياإلحصل عليها الطالب على مدى السنوات العشر القادمة من خالل تخصيص موارد محددة ويالتي 

 .البرامج ذوي الجودة العالية

الشهادات الذين سيعملون على تعزيز  (CTEبرنامج) في توظيف معلمينشط ببشكل و تشارك المدارس "أضاف كروز و 

تهئ الفرص يستثمران في موارد البرنامج التي  المهني ستعدادإلوا منطقة التعليمية إدارةالمعترف بها في الصناعة لطالبهم". "ال

 ".حصول على الشهاداتلجميع الطالب لل

 زيارة( يرجى  HISDالمنطقة التعليمية ) في (CTEي )المهني والتقن تعليماللمزيد من المعلومات حول 

www.HISDCareerReadiness.org  

http://www.hisdcareerreadiness.org/
http://www.hisdcareerreadiness.org/

