
 ( تعارض القسائم المدرسية HISD)التعليمية  المنطقة

 .المدرسة ختيارإ في التعليمية  المنطقة جهود تهدد الضريبي الدراسية المنح إئتمان أو لتعليمل التوفير حسابات مثل القسائم برامج 

 أنحاء جميع في األخرى التعليمية المناطق من العديد بين من (HISD ) هيوستن في للمدارس المستقلة التعليمية المنطقة تقوم ختيار،إلا ىال بالنسبة
 المنح ئتمانإ أو للتعليم التوفير حسابات شكل في - القسائم نظام فإن ذلك ومع .والطالب األمور ألولياء األكاديمية الخيارات من العديد ميقدتب الوالية

 وباإلضافة  .المثال سبيل علىاإلختيارلتوفير بالفعل (HISD) التعليمية المنطقة بة تقوم ماو التعليمية المناطق بة ماتقوم سيعطل - الضريبي الدراسية
 .تكساس والية في طفل ماليين خمسة من أكثر علمت   التي الوالية في العامة المدارس نظام علىضار تأثير لها كونيس قسائمال فإن ذلك لىا

في  النواب مجلسممثلي  خالل منللنفاذ  قسائماالب تسمح لن لجنته نأ مؤخرا   مجلس النواب في العام التعليملجنة  مجلس رئيس Dan Huberty قال 
 مجلس واألعضاء ممثلي Joe Strausبإسم اللجنة  والناطق  HUBERTYاللجنة  رئيسب ت ( HISDالمنطقة التعليمية ) لقد أشادت .تكساس
 .تكساس أطفال وقوفهم بجانبو لشجاعتهم تكساس في والية النواب

 Wandaتقال "  المدرسة اختيارب الضار التشريع بشدة عارضن (HISDمدرسة في المنطقة التعليمية )  782 و طالب 215.000  عن نيابة "
Adams إدارة المنطقة التعليمية مجلس رئيس (HISD)    " دستور وينص .تكساس واليةفي  وابمجلس الن ممثلي به قومي الذي للعمل ممتنين نحن  
 ".  العامة للمدارس فعال نظام صيانةل توفير الدعم المناسب التشريعية السلطة واجب من يكون أن يجب "الوالية 

 . ةالثلث من متعلمي اللغة األنكليزيو اقتصاديا   ينالمحروممن ( HISDالمنطقة التعليمية ) طالب منمن ثمانين بالمائة  يقرب ما

والمنطقة  التعليمية.  المنطقة إمتداد على ةرسمد 111( في الموهوبين والمتفوقين) ا  للجذب الجّيدامجنبر 119( HISDتدير المنطقة التعليمية )
المنطقة أن و. األطفال لجميعو ثاني عشرال الصف وحتى ما قبل اللروضة مناإلختياروفرت ،عليمية الت المناطق من العديد شأنها شأن (HISDالتعليمية) 
 early college high) الثانوية الكلية المبكرة والمدارس  ( charter schools)الجارتر مدارسفي مدارس الجذب الجّيد و  األداء عالية التعليمية

schools) اإلفتراضية والمدرسة المبكرة الطفولة ومراكز (virtual school). 

 الواليات في أكاديميا   صرامة األكثر المدارس بين من (HISDالمنطقة التعليمية ) من مدارس ثانويةة رسمد  72ب  االعتراف تم  7112 عام في
 منحي شرفوهو  الوطنية، (National Broad Prize) بجائزة مرتينل ةالفائز أيضا   والمنطقة التعليمية . بوست واشنطن صحيفة قبل من المتحدة

 .اإلنجاز فجوة إلغالق الحضرية المناطق في التعليم لمديريات

العام المشرف Richard Carranza   قال "  جيد بشكل يعمل العام المدرسي النظام أن من للتأكد هو التشريعيةللهيئة  ةالرئيسي التركيزنقطة  أن  "
اإلختيار  برامج على لحفاظوا للطالب العلمي التحصيل تعزيز في بدورنا للقيام ستعدادإ علىونحن "   (HISDعلى المدارس في المنطقة التعليمية )

  ."هيوستن في لألطفال عاليةال جودةال ذات
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