
 الدراسية الفصولمن  يوما   فوتي لم الشهرهذا  معلم

 

 (Whittier Elementary School) مدرسة معلم(  Marvin Mendoza) مندوزا مارفين الثاني الصف معلم تذكر عندما

 من أكثر هو التدريس من عاماً  31 خالل المثالي المعلمحضور . دافئة ابتسامة مع ترحيباً بحماسالفور على تلقى بتدائيةإلا

معلم شهر انة   Sterling McCall VIP Servicesوحسب المدرسة  في القلب نبضات انهو المدرسة في مألوف اسم مجرد

 .كانون الثاني)يناير(

 هو عليةالذي  الرائع الموظف هذا إلى أهتديتاني  أتخيل لم عاماً  31 من يقرب ما منذ مندوزا للعمل السيد إخترت عندما"

 في مدرسة أن يرى د فية رغبة أي مديرتتجس مندوزا السيد"( مدير المدرسة Lorrie Lueptow)لوبتو لوري قال  "اليوم

 ." أقرانه رعاية في يفخر فحسب وإنما طالبه نجاح علىيركز ال انه. والقيادةالمعلم 

كمل أحيث  (HISD)المنطقة التعليميةأنة فخور بانة خريج مدارس مندوزايك على تقع عينو تلتقي نعرفة عندما مما المزيد هناك

 هادئاً  ويبدو. ( Austin High School) مدرسة( والثانوية في Jackson Middle School) مدرسةدراستة المتوسطة في 

 .الفصول الدراسية على األطالق من يوماً  يفوت لم أنه يكفل الذي داخلة في رقيتح   أنه إال

 المهم من لي وبالنسبة" مندوزا قال "عائلتيهنا والجميع (Whittierفي مدرسة ) بأكملها التعليمية المهنية مسيرتي أمضيت لقد"

 ."وائلهمعو طالبيل مصدر إعتماد ن أكونأ هي مسؤوليتي إن. عائلتك عنمسؤوالً  تبقى أن

 سة قبلبداية عملة في المدر  منذ يقودها التي السيارة بإستبدال وأقرانهم مندوزا طالب يستمتع سوف القادمة الثالثين يوماً  خالل

 .Sterling McCall Toyotaبمساعدة  8132 صنع عام( Toyota Camry) سيارةب عاما   31

 علة"يجب علي  أف ما بالضبط أفعل ألنني ،التمي زا هذا أستحق ال أنني لو كما". "اليوم هذاكبيرال التكريم هذا كثيراً  قدرأ أني"

الذي يجعل الطالب   السبب هوو". "المجتمع هذا نسيج إنه معلم مجرد من أكثر إنه: "( مدير المدرسةLueptow) وقال

 في مندوزا السيد يكون أن محظوظون نحن".  مرحبا" ولمجرد ان يقولوا  سنوات عشر إلى خمس بعديعدودون الى المدرسة 

  .مدرستنا

 مع  المعلم( HISDالعام على المنطقة التعليمية ) المشرف كارانزا ريتشارد يفاجئ سوف الشهر معلم برنامج من وكجزء

نقدية  وبطاقةعبارة سلة من المواد المخفضة ا  جائزة للمعلم وستقدم شهري . Sterling McCall VIP Services من مندوب

 .فاخرة وقرض سيارة دوالر 351 بمبلغ



تشرين  للفترة مابين ةتكريم ليتمقواطعهم  من معلم ختيارإ( HISDالقواطع السبعة في المنطقة التعليمية )مشرفي  على سيكون

 من مدرستهم  معلم ترشيح في يرغبون الذين المدارس مدراء على يجب. 8132 (مايوآيار) إلى 8132 (نوفمبر) الثاني

  . مباشرة التابع لمنطقتهم (School Support Officer of Area Superintendent ) المدرسي الدعم بمسؤول تصالإلا


