
 هارفيإعصار أعقاب فيتتواصل مع المنطقة التعليمية للمساعدة  جيرسي نيو من ةطالب

 شاهدت  يرسيج نيو بوالية سيتي جيرسي من السابع الصففي  طالبة كيليك ألينا ، البالد أنحاء جميع في الماليين بقية مثل

   خلفة في المدينة.  الذي الدمار بسبب صدقيالتي ال هارفيإعصار أنباء

 . شخصيا   المشاركة تعرف يجب عليها كيليككانت  " ما   شيئا يفعل أن شخصكل   على كان" التفكير من وبدال

 Learning ) مدرستها في (  Shanelle Muse)المستشارب إتصلت لقد للعمل طريقة أفضل ماهي  دةمتأك تكن لم

Community Charter  School )  مدرسةأن (LCCS) جميع منو طالبا   585 ى الصف الثامن وفيهاماقبل الروضة الل 

 . البالد في تنوعا   المدن أكثر من واحدة تسميتها تم التيستي  جيرسي دينةم أنحاء

 انالسود لجنوب المال جمعوللتعليم  سابقال مجتمعال خدمة مشروع نأ ا  سابق كيليك يدرسكان  الذى( Muse ) المستشار وقال 

 حفزها "."قد  يكون ربما

 سيةالدرا المناهج تقديمأن مهمتنا في المدرسة   ". "المبادرةأن نجير هذا الموضوع بتلك   نستطيع ال لكننا" (Muse) واضاف

 يءش هو العالمي الترابط وتوسيع العمل في الدراسية المناهجفان متابعة   لذلك ،  ورغباتهم  طالبنا حتياجاتإ أساس على

 ."جميل

 التبرعات جمع على تشرف التي المدرسة،تطوير مديرة( Jennifer Hughes) إلى كيليك الطالبة (Museالمستشار) أرسللقد 

 ..بخطةمعا    ثنيناأل اوخرج للمدرسة،

 مكني وكيف ، كارثة وقوع بعد تبرعات على الحصول للناس فيها يمكن التى المرات عدد عن تحدثنا لقد"(  Hughes) تقالو 

 مدينة يف الطالب  لربط هيوستن منطقة في معينة بتدائيةإ مدرسة علىالعثور قررواو  ".افضل بشكل األموال النقدية  ستخدامإ

 بشكل أفضل. تكساس والية في المحتاجين األطفال مع جيرسي

 ( HISDالتعليمية ) منطقة مدارس عنو اإلنترنت عبر المعلومات علىالعثورفي  كيليكالطالبة  (Hughes) تساعدلقد 

التي  ا المدارس بعض إستعراض وبعد(. HISDفي المنطقة التعليمية) ( FACE) المجتمع وتمكين األسرةوإتصلت بإدارة 

وتم نقلها  جسيمة أضرار تكبدت التي المدارس إحدى ( Mitchell Elementary School) مدرسة كانتتأثرت اإلعصار. و

 إختيارها للمساعدة.  تمت   لتيا المدرسة هي - هارفي إعصار بسبب الى مكان بديل

  من ببعض قمت لقد". "ما  شيء بأي القيام وعدماليمكنني الجلوس  أعرف كنت ألنني المشاركةا في أرغب كنت" كيليك وقال

 التي اإلمدادات على يحصلوا لم الناس وأن المستودعات في المطاف بها ينتهي  اإلمدادات من العديد أن ووجدت البحوث أيضا  

". أكثر أساعد أن جعلني الذي األمر يحتاجونها،  

 خارج ةواحد بقالة، محل والدها يملك حيث نيويورك مدينة في واحدة - لعدة مراتو المعجناتبيع ل بحملة مالقيا كيليك قررتو

 . محلية حديقة فيأخرى  ةواحد المدرسة،

(. التبرعات وقبلت الهدايا أعطت) الحديقة في تالمعجنا  بيع من منعتها التي  في الوالية  الصحية اللوائح عن كيليك علمتت قدل

 ومستندات البيانات جداول ستخدامإب وذلك ومنظمين وبائعين كخبازينللمشاركة   آخرين طالبا 21 حوالي إستقطبتو

 ،( Steven Fulop) ستي  جيرسي مدينة يةرئيس بلد إلى اإللكتروني بالبريد رسالة وأرسلت. (Google docs)غوغل

 ."به تقومون ما كل على لكا  شكر" اإللكترونية رسالته في شخصي رسمي عاروإش السياسي من تبرع على وحصلت

 .دوالر.1,324.55مبلغ  ومجموعتها كيليك لقد جمعت النهاية في

 جميعلل السماح منالتأكد  نفسه الوقت في ولكن ،قائدا    تكون أنو حمل المسؤليةأن نتكيف  حقا   تعلمتلقد  " كيليك وقالت

بل. الطالبة ق نم أفعل مثل هذا الشي لم وأنا لي، بالنسبة جديدة تجربة بالتأكيدألنها كانت  ستمتعتأ لقد"  "بالشعور بالمشاركة. 



Kilic  ، بمساعدةأيضا   تقومو األقرانادة وتقوم بقي الطالب مجلسو الرياضيات ناديو المدرسة فريقعضو في أيضا هي 

 . سنا األصغر الطالب تدريس

 


