
 تغييرات إحداث إلى الوالية ومشرعي األعمال مجتمعالمشرف على المنطقة التعليمية يحث  (Carranza) كارانزا 

 العام التعليم تمويل نظام في

 تقول ان( HISD) ةالمنطقة التعليمى إدارة مجلس رئيس (Rhonda Skillern-Jones)جونز سكيلرن روندا

  الطالب عن نيابة بتكرالم   ستراتيجيإلا التعاونب ملتزم مجلسال

 

 

 المشرف على المنطقة التعليمية (Richard Carranza)كارانزا ريتشارد حثمن الحاضرين  حشد امام حديثه فى

(HISD )جونز سكيلرن رونداو(Rhonda Skillern-Jones )عمالألا رجال ةالتعليمي المنطقة إدارة مجلس رئيس 

 للتعليم يةالوال تمويل نظام فى تغييرات جراءإ الى الدعوة فى لمنطقة التعليميةا مع العمل على الوالية ين فيمشرعالو

 .العام

 الواليات رئيس ريغان رونالد في زمن كان المدرسي تمويلها نظامثت والية تكساس حد   مرة آخر : " أنكارانزا قال

 يعكس الذي مدارسلل تمويل نظام إلى بحاجة نحن " " 4891 عام منذ الكثير تغير وقد 4891 عام ذلك كان. المتحدة

 نم المزيد بذل نواصل نحن. المحلية العقارية الضرائب على كبيرا   عتمادا  إ عتمدي الأن و اليوم الطالب حتياجاتإ

دد من عفي هذة القاعة حاليا  اننيوجد بي. العام للتعليم العادلة حصتها التعليمية المناطق تعطيال الوالية ألن الجهد

 "والعشرين الحادي القرن في ألطفالنا أفضل تعليما   يقدم نظام دعم على نحثهمنحن و المشرعين

 في  السنوي حفل غذاء حالة المدارس في ا  ضيف 4011 من أكثر إلى رسالتيهما جونز-سكيلرن و كارانزا أوصل 

 المنطقة التعليمية مؤسسة ستضافتهالذي إو (Hilton Americas-Houstonفندق ) في قدع   الذيالتعليمية  المنطقة

(HISD Foundation) .ألعادة اإلعمار والتصور" الحدث موضوع مواكبةل Rebuild and Reimagine " 

 عليميةت منطقة وخلق المدارس جميع في اإلنصاف وضمان بتكارإلبا التعليمة المنطقة لتزامإ المتحدثين كال وصف

 .هارفي إعصار أعقبت التي التحديات من الرغم على المستوى عالمية



  البرنامج وأبرز (Chevron) شيفرون من شركة  وبرعايةالمنطقة التعليمية  مؤسسة إستضافة البرنامج من قبل تم لقد

 :الدورة هذه في المشاركين بين ومن. المنطقة أنحاء مختلف من والمدارس والمعلمين الطالبدور

Mickey Leland College Preparatory Academy for Young Men Barbershop Quartet  وفرقة 

لمشروع   المونولوجيات بأداء قامواوخطباء  Lamar High Schoolمشجعي مدرسة و المنطقة التعليميةالجاز في 

 ..Project aDOORe exhibit معرض

 مثيرة فرصة المدارس حالةمأدبة  المنطقة التعليمية " مؤسسةل التنفيذيالمدير ( Ann Scott) سكوت آنت قال 

 (HISD)التعليمية المستقلة للمدارس في هيوستن منطقةال أولويات حول مباشرة المشرف من ستماعإلل للمجتمع

 جميع في المدارس في الطالب التي يقوم بها والمثيرة المبتكرة األشياء بعض لعرض لنا بالنسبة رائعة طريقة وكذلك

 صندوق لدعم األموال جمعو (HISDالمنطقة التعليمية) مؤسسةمساعدتهم ب لضيوفنا   جدا  تنين مم نحن"  المنطقة أنحاء

  ". لطالبنا لتعليم ونمو  المبتكرة الفرص وتعزيز المدارس في ستثمارإلاب لنا يسمح والذي بتكارإلا

 في الكبرى ياتالتحد بعض كارانزا تناول الماضي الدراسي العام في التعليمية المنطقة قيادة توليه منذ الثانية كلمته في

الذي قاد  الوالية في المدارس تمويل ونظام دوالر مليون 819البالغ  العجز ذلك في ماب  (HISD) التعليمية المنطقة

منطقة اليوم في ال إلحاحا   األكثر القضيةهي  أن موضوع إستعادة األموال كارانزاوقال . ستعادةالمنطقة التعليمية الى اإل

دود حمن ذوي الدخل الم  الطالب من المئة في 67 خدمت( 1HISDالمنطقة التعليمية  أن من الرغم علىو النعليمية. 

 لعقاريةا الضرائب من الماليين ترسل أن منها ويطلب "الغنية الملكية"من يا  وان المنطقة التعليمية تعتبرإقتصاد

 .الفقيرة التعليمية المناطق على لتوزيعها للوالية المحلية

 بسبب تكساس والية إلى دوالر مليون 871 يقارب ما لغشيك بمب كتابة إلى العام هذا سنضطر " كارانزا وقال

 داءبأ تكساس والية تقوم وسوفأموال اإلستعادة  دفع نتمكن من لم إذا المفارقات من" أضاف و" موضوع اإلستعادة 

 أمواللدينا والمنطقة التعليمية  في العجز تجاوز يمكننا صحيح، بشكل  العام التعليم لتمويل دستوريا  المطلوب   واجبها

 ". إليها الحاجة أمس في هي التي المجتمعات في لطالبنا الموارد لتوفير إضافية

 أي من أكثر ملتزمة تزال ال( HISD) المنطقة التعليمية إن بالميزانية المتعلقة التحديات من الرغم علىكارنزا يقول 

 تعيد اماإللتز هذا من وكجزء. للنجاح الطالب يحتاجها التي األساسية الخدمات وتوفيرل كك الطفل بتعليم مضى وقت

 رعايةالأو الغذاء أو السكن مثل دماتخال نطاق وتوسيع الدراسية الفصول خارج للطالب دعمها كيفية تصورلمنطقة ا

 .شاملة خدمات خالل من الصحية

 ما حيث يعمل فيها المنطقة فيعمل منطقة أكبر ىكأحد HISD)وضع المنطقة التعليمية ) كارانزا المشرفتناول  كما

 .لمنطقةلمستقبال الشراكة أهمية ومدىالمنطقة التعليمية  في مسجلين ا  طالب 841،111و ا  موظف 14،111 من يقرب

 معا   العمل يمكننا كيف عن نتحدث دعونا لذلك. في المنطقة العمل قوة قريبا   (841،111 ) الطالب هؤالء سيكون"

 آلنا شراكتكم. الطالب هؤالء خرجيت عندما اريدهن الذي واالبتكار المهارات نوعية غرسل األكاديميات بعض لبناء

 811 نم أكثر عجز مواجهة في  .لي في مجتمعناالمستقب االقتصادي المحرك نقوم بتعليم نحن لنا ، األهمية بالغ أمر

 نصافا  إ ليس وهذا  لطالبنا متوفرة المبتكرة البرامج تكون لنسوف  من أمثالكم  أشخاصستثمارإ وبدون دوالر مليون

 ." المستقبل في العمل لقوى

 تم لتيا األموال خالل من المنطقة التعليمية لمؤسسة التابع بتكارإلا صندوق من الممولة المشاريع  المأدبةت وتضمن

 Hartsfield Elementary) مدرسة المشاريع هذه وتشمل. 8146 عام فيفي مأدبة حالة المدارس   جمعها

School) ساقيه  ستخدمي أن يستطيع ال لكلب ةمتحرك عربة إلنشاء األبعاد ثالثية طابعة استخدمت التي بتدائيةإلا

 األبعاد ثالثية طابعة المتوسطة(  M.C. Williams Middle School) مدرسة طالب ستخدمإوكذلك  . الخلفيتين

 (.Mandarin Immersion Magnet School) مدرسة في في الصف السادس لطالب اصطناعي ذراع لصنع

 Berry Elementary) مدرسة ستحصل. االبتكار منح في فائزة  مدارس ثالث عن اإلعالن تم هذة الفعالية وخالل

School) وستحصل المنطقة التعليمية لمؤسسة التابعبتكارإلا صندوق من دوالر 1،411 بقيمة منحة على بتدائيةإلا 



 مدرسة وستحصل دوالر 6111 بقيمة منحة على المتوسطة (McReynolds Middle School) مدرسة

(Sharpstown High School) تستخدم سوف . دوالر 81،111 بقيمة منحة على الثانوية ( مدرسةBerry) 

  تستخدم سوفو. األطفال رياض لطالب"  ”Makers Space " إلنشاء المعداتشراء المواد و لغرض  منحةال

 :Robots and Literature“ يسمى  والذي األمية ومحو (STEM) لبرنامج منحةال(  McReynoldsمدرسة )

Rolling in the Genres .تستخدم مدرسة  سوفو (Sharpstown  )لمشروع والمواد المعدات لشراء المنحة 

(Sharpstown Storytelling project  )تحسين على الطالب مساعدةليس ل الذي الرقمي صالقص مشروع 

 .قصصهم لتبادل لهم السماح ولكن فحسب تصالإلوا والكتابة القراءة مهارات

 ."يمية المنطقة التعل لمؤسسة التابع بتكارإلا لصندوق السخية التبرعات بفضل كله ذلك تحقق لقد" كارانزا وقال

 :الرابط  هذاستخدم إ اليوم حدثل والفيديو والصورالخطاب الكامل  على للحصول

HoustonISD.org/StateoftheSchools 

 

http://www.houstonisd.org/StateoftheSchools

