
 األمناءعضو مجلس رودريجيز مانويلفقدان  تنعى( HISDليمية )المنطقة التع

  

 

أمين المنطقة الثالثة في مجلس األمناء الذي كرس حياتة لخدمة المنطقة  االبن رودريغيز مانويل وفاةالمنطقة التعليمية تنعي  

  . التعليمية أحد خريجي المنطقةهو  كان عاماً والذي41لمدة  (HISD)المستقلة للمدارسالتعليمية 

 فى مابعدة وشغل مناصب   3002عام  في إدارة المنطقة التعليمية مجلس فى االربعاء يوم توفي الذىرودريجيزأنتخب  قدل  

  .3042عام في  التعليم مجلس رئيسو للرئيس ولاأل نائبالو للرئيس ثانىال نائبالو مساعدال سكرتيرال  ذلك

 في دعامة كان الذي رودريغيز،األسى بوفاة األمين من  تتفطر اقلوبن : "المنطقة  على العام المشرف كارانزا، ريتشارد وقال

 لنا وصديقا ومرشداً  حكيماً  رجال كان. التغيير بطلكان  و األطفال جميع تعليم عن حقيقياً  مدافعاً  كان. "المنطقة التعليمية مجتمع

 " وارثة سيستمر. العام التعليم في خدمته خالل من األبد إلى له مدينين وسنكون. جميعاً 

المنطقة  الطالب جميع تعليمم ودع مجتمعه في قوياً  رائداً  رودريجيزلقد كان  المنطقة التعليمية مجلس ةرئيس آدمز واندا توقال

 .التعليمية

 أقدم أن أود المنطقة التعليمية في التعليم مجلس عن ونيابة. األحبة مناءناأ احد فقدان بسبب الشديد بالحزن نشعر اننا" تواضاف

   وطالب ومنطقتة مجتمعه خدملقد "المجلس رئيس آدمز وانداوقالت  " منطقته في يقيمون الذين وأولئك  ألسرته تعازينا

 يضع رودريغيز األمين كانلقد   عصيبة بأوقات يمر كان عندما حتى العملية، من جزءاً  انةمن  دائماً  وكان يتأكد . جيداً  هيوستن

 " .أوالً  دائما  الطالب



الحاسوب  أجهزة وضعمزج التعليم حيث  باإلضافة الى  ئتمان،إلا ستعادةإو المزدوج ئتمانإل برامج بطل رودريغيز كان

 (Yates)ييتس ومدارس أوستن في ناجحةال بحريةال كاديمياتاأل إنشاء وراء وكان. الثانوية المدارس طالب أيدي في المحمول

 لدعم بجد عمل كما. الكبار في السن المهاجرين الطالب لخدمة الثانوية(  Liberty) ليبرتي مدرسة إنشاء على وساعد الثانوية،

 .3043 لعام السندات برنامج خالل من الثانوية (Milby)ميلبي مدرسة مجتمع

 مدرسة دراستة اإلبتدائية ىانه بعد 4790 عام في الثانوية (Austin)أوستن مدرسة من رودريغيز الوصي تخرج

 سالح في خدمو حياتة مدى حكومي موظف عمل .المتوسطة (McReynolds)ومكرينولدز االبتدائية (Franklin)فرانكلين

 ،(MARVAA) مارفا شركة مؤسس وكان هيوستن، مدينة في المجتمعية العالقات في كمتخصص وعمل األمريكي، الجو

 .المجتمعية والمشاركة واإلسكان التعليم في المساعدة تقدم التي

 للمجالس تكساس جمعية إدارة مجلس في( HISDليمية )عالمنطقة الترودريغيز الوصي مثل ،3044الى  3002 منوللفترة 

صبح أ  3042عام وفي  .إدارة المدارس مجلس ألعضاء المكسيكية األمريكية للجمعية رئيساً  انتخب 3040 عام وفي المدرسية،

 ضمن مشاهير

 National Hispanic Institute Hall of Fame  ذلك في بما الجوائز، من العديد على حصل قد رودريغيز الوصي وكان 

Houston East End Chamber 2008 Education Impact Award وجائزة منطقة التعليمية لخدمتةواإلشادة من ال 

 .هيوستن شباب مع لعملهTexas House of Representative  من المجتمع خدمة

 رودريغيز وتخرج. معاً  أطفال أربعة ولديهما (مايوآيار )  في 11 ال زواجهما بذكرى فيرجينيا وزوجته رودريجيز احتفل

 (. HISDقة التعليمية )المنط مدارس من األربعة أطفالهم وجميع وزوجته

 


