
مدارس  تسعونقل الطالب من الف طالب  512ل  الدراسة  أبتنفيذ مواعيد بد (HISD) تقوم المنطقة التعليمية

 .األكثر تضرراً إلى مواقع مؤقتة

على أساس  المدرسة من األول اليوم في البدأ مواعيد( HISD) هيوستن في للمدارس المستقلة التعليمية المنطقة تنفذ

األكثر تضرراً من  مدارس هيس، وسيتم نقل الطالب من تسع رمستوى األضرارالناجمة عن الفيضانات في المدا

 .إعصار هارفي إلى مدارس مؤقتة 

المنطقة التعليمية  "خالل إعصار كاترينا،  إستغرقت نيو أورليانز  على لمشرف العام اوقال ريتشارد كارانزا 

"كان إعصار هارفي مدمراً تماماً، ونحن نحاول فتح   "المحيطة بها ستة أشهر لفتح مدارسها والمناطق التعليمية

سبتمبر /  11في   الدراسة بكثير في غضون أسبوعين. وبسبب ذلك، لن يبدأ الجميع وهي األكبر منطقة تعليميةال

 ." أيلول

 على التوالي ل( سبتمبر)أيلو 52)أيلول( سبتمبر و 11)أيلول( سبتمبر و 11ستكون مواعيد البدأ في الدراسة في 

التسع لمدارس سبتمبر وستفتح ا أيلول/ 11لبدء الدراسة فى ه مستعد ستكون  505كون تمدرسة س 512  ومن بين

نهائيا، وسيتم تحديث هذه المعلومات ليلة ثالث وسبعون مدرسة قرارا سبتمبر. تنتظر أيلول/  52األكثر تدميرا فى 

 .من إجراء المزيد من التقييمات (HISDالمنطقة التعليمية )ان تجري منشئات الخميس بعد 

ى سيكون لمعرفة مت قاعدة البياناتويمكن آلولياء األمور البحث في بيانات السيتم تحديث هذه الصفحة لتشمل قاعدة 

 . وسيتم تحديث قاعدة البيانات عند االنتهاء من تواريخ البدء.أول يوم للطالب في المدرسة

وجدت المنطقة ، ميال مربعاً  615المباني المدرسية والمكاتب في منطقة تمتد على  من 603 نتهاء من تقييمبعد اال

مدارس تعاني من أضرار كبيرة وستحتاج إلى عدة أشهر إلصالحها. سيتلقى الطالب هذه  تسع أن ( HISDالتعليمية )

ررة     المتض التسعة المجاورة . وفيما يلي قائمة  بالمدارس أو دروسهم في المباني المدرسية الشاغرة التسعةالمدارس 

 الثمانية والمواقع التي سيحضر فيها الطالب:

 Askew Elementary 

 Burbank Middle 

 Braeburn Elementary 

 Hilliard Elementary 

 Kolter Elementary 

 Liberty High 

 Mitchell Elementary 

 Robinson Elementary 

 Scarborough Elementary 

 

 جميعنحن نعمل بجد لضمان وتلبية جميع إحتياجات طالبنا وأن التدريس سيجري في أسرع وقت ممكن وفي "

ستظل أولويتنا سالمة أطفالنا " .(HISDقال ريتشارد كارانزا المشرف العام على المنطقة التعليمية ) المدارس"

ن أوكد لكم أيبة.  نود أن العصالمجتمع على صبرهم وتعاونهم خالل هذه الفترة أفراد  "أود أن أشكر  "وموظفينا

 .  "معاً  التعليمية قوية وسنتجاوز المحنة المنطقة

لطرح األسئلة حول المواقع المؤقتة، وتواريخ وأوقات ومواقع هذه إلجتماعات  ألولياء األموروسيتم عقد إجتماعات 

التعليمية بالعمل مع المدارس ذلك، سوف تقوم المنطقة في أقرب وقت ممكن. وباإلضافة إلى عنها  سيتم  األعالن 

 .تنظيم خطوط جديدة  للحافالت لنقل الطالب المنقولين على

آمنة  دارستكون الم الجة سالمة الطالب والموظفين: أنثالثة عوامل لمعنظرت في  التعليمية وقال كارانزا ان المنطقة

 ونظيفة، ومضمونة. 

http://www.houstonisd.org/Page/164479
http://www.houstonisd.org/Page/164479


وقال كارانزا: "كانت بعض المدارس محظوظة بسبب األضرار المحدودة، في حين أن البعض اآلخر يحتاج إلى 

 ."الكثير من العمل، ولن يعاد فتحها هذا العام

األقل خسارة الى األكثر خسارة. وشملت العملية إجراء إختبار ولوية للمدارس عطت األأوقال ان المنطقة التعليمية 

عينة عشوائية لنوعية الهواء في المدارس التي حدثت فيها الفيضانات، وهي ممارسة ستستمر للعام المقبل من أجل 

 الكشف عن أي آثار متبقية يمكن أن تحدث في وقت الحق.

  . (HISD ) التعليمةتقديم المساعدة لعوائل المنطقة 

بالعمل على    (HISDتقوم المنطقة التعليمية ) كان إعصارهارفي كارثة لم يسبق لها مثيل، وفي أعقاب ذلك، سوف

المنطقة عند عودتهم. وتنسق  حتياجات العاطفية لكل من الطالب والموظفينإللدعم ا في المدارس خدماتالتوفر

  ،المضمارلتقديم المساعدة في هذا  البالدو أنحاء الواليةمع المناطق التعليمية األخرى في جميع ( HISDالعليمية )

 .اصفةبالع شخصياً  واأن العديد من موظفينا قد تأثروإننا نعلم 

 تواجة مصاعب مالية انتيجة العاصفة ونحن نقدم مساعدة العوائل لتعليمية على إطالع أن العديد منكما أن المنطقة ا

:إضافية بالطرق التالية  

   موافقة وزارة الزراعة في الواليات المتحدة  المنطقة التعليمية : تلقتمدرسية مجانيةغذائية  وجبات 

 أيلول 60حتی  لجميع الطالب علی تقديم وجبات اإلفطار والغداء مجاناً الزراعة في والية تكساس وإدارة 

 مع المنطقة التعليمية مل . وستعالمدرسی(لغداء / اإلفطار )ا في إطار البرنامج الوطني  5012 (سبتمبر )

 علىو إلى ما تبقى من العام الدراسي.  حاجةالللحصول على توجيهات إضافية تتعلق بتغطية  المؤسستينكال 

وقد حصلت   .اإلستمارة وإعادة مالإك أولياء األمورتطلب من  المنطقة التعليمية ، ال تزالذلك الرغم من 

 المنطقة التعليمية مؤخرا الموافقة على وجبة عشاء لجميع الطالب.  مجا

 :على الموقع التاليالمدرسي الوطني للغذاء واإلفطار برنامج الويمكن االطالع على طلبات 

https://mealapps.houstonisd.org  على  التعليمية المنطقةاإلستمارة الواردة في ا وتساعد المعلومات

 .بيانات الطالب متابعةتأمين التمويل و

 المجتمعات المحلية في جميع أنحاء  التي تقوم بهاجهود اإلغاثة  المنطقة التعليمية تدعم  : تغذية المجتمع

في تسعة مواقع في منطقة هيوستن. سوف  هيوستن من خالل تقديم وجبة اإلفطار والغداء والعشاء مجاناً 

لجميع أفراد المجتمع. يتم تقديم وجبة اإلفطار من  خدم أوالً ي   تكون الوجبات متوفرة على أساس من يأتي أوالً 

إلى الظهر، والعشاء من الساعة  صباحاً الحادية عشروالغداء من الساعة الثامنة الى التاسعة صباحاً  الساعة 

 :)هذه األوقات عرضة للتغيير(. وسيتم تقديم وجبات الطعام في المواقع التالية مساءً  ة الرابعة الى الخامس

o Almeda Elementary – 14226 Almeda School Road, Houston, TX 77047 

o Barbara Bush Elementary – 13800 Westerloch Dr., Houston TX 77077  

o Carrillo Elementary – 960 S. Wayside Dr. Houston, TX 77023  

o DeChaumes Elementary – 155 Cooper Road Houston, TX 77076 

o Shadydale Elementary – 5905 Tidwell Road Houston, TX 77028 

o Deady Middle School – 2500 Broadway St., Houston, TX 77012 

o T.H. Rogers School – 5840 San Felipe St., Houston, TX 77057 

o Elrod Elementary – 6323 Dumfries Dr., Houston, TX 77096 

o Blackshear Elementary – 2900 Holman St., Houston, TX 77004  

 

  ولجنة التعليم الخاص في  واندا آدمز و في المنطقة التعليميةمجلس التعليم  ة: رئيسأولياء األمورقمة

 Hattie Mae White Educational Support فيلقمة أولياء األمور أولياء األمور تدعو المجلس 

Center  سيكون هناك خبراء من المنطقة التعليمية وبقية البالد في جلسات إعالمية لتقديم المعلومات  حيث 

ttp://blogs.houstonisd.org/news/2017/08/30/all-hisd-students-to-receive-three-free-meals-per-day-this-school-year/
https://mealapps.houstonisd.org/


من إعصار هارفي وما  للتعافي تعلم أطفالهم وتوفير الموارد الالزمةودعم أولياء األمور في  ومساعدة 

 .والنقل، فضال عن التبرعات المالبس واللوازم المدرسية الغذائية الوجبات بعده، بما في ذلك الحصول على

 

 قمة أولياء األمور 

  .من الساعة التاسعة صباحاً الى الثالثة بعد الطهر 

 5012أيلولظ سبتمبر  13السبت 

Hattie Mae White Educational Support Center  

4400 West 18th St. Houston, TX 77092  

 .إضغط هنا للتسجيل في القمة  

 

 ات في مواقع وأوق عوائل المنطقة التعليمية: سيتم توزيع التبرعات المقدمة إلى طالب وتوزيع التبرعات

في األسابيع المقبلة. وأول هذه الفعاليات  المجتمع والمدارس من المدينة من خالل مجموعات فيمختلفة 

اعة من الس المدينةفي  علمجاني على الطالب في سبعة مواقالزي المدرسي ا القطع من توزيع آالف سيكون 

حضور  . يجب من أيلول) سبتمبر( 9 و السبت 1الجمعة  ييومالتاسعة صباحاً الى الثالثة بعد الظهر من 

ناير يكانون الثاني/ قد خففت سياسة الزي المدرسي حتى المنطقة التعليمية  . ) الطالب إلستالم المالبس 

 ( المالبس تلك  ستلمواإذا كانوا قد اشتروا أو  الموحدة  مالبسال ، ولكن يمكن للطالب ارتداء 5011

 .على المواقع إضغط هنا 

العاصفة، ويمكنك قراءة هذه األسئلة الشائعة لمزيد من  عقابتقديم التحديثات في أبالمنطقة التعليمية  سوف تستمر

ة محدثة بالموارد للحصول على قائم HoustonISD.org/Harveyعلى زيارة المعلومات. نحث أولياء األمور

، و Facebook.com/HoustonISDو HoustonISD.orgواألخبار. تابعونا على 

Twitter.com/HoustonISDإرسل   عن المستجداتنصية إستالم رسالة  ختيار إللحصول على التحديثات، وو

Yes 31226"نعم" إلى. 

وتطلب المنطقة التعليمية  أن يقوم موظفوا المنطقة  خالل هذه الفترة بالتأكد من إحالة جميع الطلبات الواردة من 

 or 6393-556-713وسائل اإلعالم الوطنية أو المحلية إلى فريق العالقات اإلعالمية التابع  للمنطقة التعليمية 

   pressOffice@houstonisd.org أو 

https://www.surveymonkey.com/r/K32ZPGK
http://www.houstonisd.org/harvey
http://www.houstonisd.org/harvey
ttp://blogs.houstonisd.org/news/2017/09/06/free-uniforms-available-for-distribution
http://blogs.houstonisd.org/news/2017/09/06/free-uniforms-available-for-distribution-at-7-sites-across-city/
http://www.houstonisd.org/harvey
http://www.houstonisd.org/
https://www.facebook.com/HoustonISD/
https://twitter.com/HoustonISD

