
 ئتمانية المزدوجة تربط الطالب بالمجتمعإلا الساعاتات ل الدراسية ذالفصو
 

 Northside)في مدرسة  (Sonia Noyola)لكن سونيا نويوالويكون الحصول على فصول دراسية مزدوجة مهمة شاقة  قد

High School)  خالل ربط مشاريعهم بالمجتمع طالبها في البرنامج منعن ذلك الثانوية وجدت طريقة لتخفيف. 

 

كانت مشاريع التوعية المجتمعية  (Northsideمدرسة) ئتمانية المزدوجة فيإلفي تدريس فصول الحكومة ا نويوالمنذ أن بدأت 

 .فصولها الدراسية المزدوجة جزء من بهالطال

 

لألفالم بقيادة الطالب تنافسية  مسابقة هوواريعهم أحدث مش( Spirit, Honor, Innovation, Nuance, Education)وكان 

 من مدارس روض المشاركةعمن ال التي جذبت العديدو (Houston’s White Oak Music Hall) قاعةلى عمت ضالذي ن  

ئتمانية إلا الفصول العالقة بين هذه المشاريع ومحتوىوكانت  ما بعد المرحلة الثانوية.  ومعاهد (HISDالمنطقة التعليمية)

 .ى الطالبست بخافية عليلالمزدوجة 

 

 هذا المهرجانمؤسسي مهرجان الفيلم: "يرتبط  ىأحد (Courtney Brown-Daniels)ورتني براون دانييلز وقالت ك

ة دكتورالفصول الدراسية لل ". "المواطنينإشراك من أجل  عليك القيام به في مجتمعكيجب ما  يعكسبالحكومة ألنه 

(Noyola) نفسي أقدم وكيفتصال إلعن مهارات االكثير علمني هذا المشروع بتجارب العالم الحقيقي.  تربطك. " 

 

 طبيعةمهرجان التخذ لقد إفتعرض،  (Spirit, Honor, Innovation, Nuance, Education ) ثلمشاريع مالوبينما كانت 

شكالية داخل اإلعملهم على الموضوعات  في ئتمان المزدوج األخرىإلاالدراسية ذات لفصول افي  ركز طالب وحتفالية إ

مدرسة  من فريق ءجز (Rocio Vazquez)وروتشيو فازكيز (Juan Quiroz)خوان كويروز نالباكان الطومجتمعهم. 

(Northside High School) مدرسة  لعنف والسالمة التي تواجه مجتمعالذي قدم عرًضا تقديميًا بالفيديو حول مخاوف ا

(Northside) جامعة تكساس  خالل معرض(University Texas Civics Fair) جائزةالوالذي حصل على  العام الماضي 

 .على مستوى الوالية ”Passion for Change“ التنافسية

 

تمعنا". وتنافسنا ألن الكثير من الناس لم يعلموا أن هذا يحدث في مج شاركتنام المفيد"لقد كان من ( Vazquez)وقال فازكويز 

 ."بالصدمة أصيبالجمهور"أتذكر أن 

 

 مواقف طالبهاقد غير اريعليشمل هذه المش (GOVT 2305)المزدوج  ئتمانإلا جنويوال على توسيع نطاق منهاإن إصرار

 .داخل مدرستهمومجتمعهم وتراثهم  إتجاة

 

بما أننا و". "لكن ان يساونا الشك "في البداية ، ك ( Northsideمدرسة ) خريج أحد  (Javier Campos) قال خافيير كامبوس

 ".نفعلههدف الدكتورة نويوال وما تحاول أن دخلنا فيه أكثر ، فهمنا 

 

هدف يوالتي  Northside Election Works في إنشاء مشروع خافيير كامبوس ساعد لقد نويوال خالل فترة وجوده في فصل

تقديم و( Northsideمدرسة )واصل كامبوس عمله في  بعد التخرج و. إلختيار العاملينتطوعون كالمزيد من الطالب  جلبإلى 

الفصل ي مسجلة فهي وطالما   (.N.E.W) مشروعفي  مهمةاللمواصلة التي تطمح إيليا لوبيز مثلالمبتدئين   التوجيه للطالب 

 .نويوالع مالدراسي الحكومي المزدوج 

 

تي في هذه نطقة مع فريقه" ، "أريد أن أترك بصمفوزه ببطولة المعند ترك بصمته  وقدقال لوبيز: "كان أخي مصارًعا 

 ."جعله أفضلأالمدرسة". "أريد أن أعيد االستثمار في هذا المجتمع و


