
 الوطنية األزرق الشريط مدارسضمن  (HISDمن المنطقة التعليمية) مدارس ثالثة

 

Early East و  Professions Health for HS BakeyDeو HS College Early Challengeثالث مدارس)  

 HS College)  على التميّز من وزارة التعليم األمريكيةتحصل. 

مدارس ئزة اعلى ج( يوم األثنين HISD) من مدارس المنطقة التعليمية المستقلة للمدارس في هيوستنثالث مدارس حصلت 

عموم  مدرسة في 349هي من بين المنطقة التعليمية  سن وزارة التعليم األمريكية. مدارم 2018 عاملالشريط األزرق الوطنية 

 .ستكسامدرسة في والية  24و  الواليات المتحدة

رسة   والمعلمين. مدطالب من الالعمل الشاق  نتيجةعالية األداء الالوطنية سنوياً للمدارس الشريط األزرق  تمنح جائزة

Challenge Early College High School  وDeBakey High School for Health Professions  وEast 

Early College High School  ( من  المنطقة التعليميةHISD  )قد هذا المدارسكل من الجائزة لهذا العام.  و حازت على 

 على جائزة الشريط األزرق الوطنية من قبل.   احصلتأن وسبق 

الحياة في  ناجحينوإعداد طالب  في تخريج ( الثانويةChallenge Early Early High Schoolمدرسة) مهمة وتتجسد   

من أجل العالم. تسمح المدرسة للطالب بالبقاء لمدة عام بعد التخرج  على مستوىالتعليم العالي ويكونوا مواطنين منتجين و

 .لتحقيق النجاح في هذه الدوراتاً بشكل فردي أكاديميتهم ومساعدالحصول على دورات دراسية معتمدة في الجامعة 

مسرورين بعد تلقيها خبر حصولها على جائزة مدرستها "نحن متحمسون و ( Tonya R. Miller)مديرة تونا ر. ميلرالوقالت 

إن المعلمين والطالب يعملون بجد ويستحقون  بهذه الطريقة. يجب أن أقول  ناعملجدا". "من الجيد حقًا أن يتم التعرف على 

 ." ذلك

  بديالً  المهتمين بالعلوم والصحة للطالب ( فرصاَ DeBakey High School for Health Professions) مدرسة تقدمو 

أول مدرسة ثانوية للمهن الصحية في البالد وتستمر في تطوير وتقديم برنامج ما قبل وهي تجربة المدرسة الثانوية التقليدية. عن 

 .  الماضي العام في إلى مركز تكساس الطبي( DeBakeyت مدرسة )نتقلوقد إ صارم وشامل. بشكل الكلية 

 متميزينالطالب وال الرائعينللمعلمين "نحن مدينون بهذه الجائزة  (Agnes Perry)قالت مديرة المدرسة أغنيس بيريقد و

أولياء الطالب  مشاركة ذلك مع  بالزهو ونودنشعر و ثقةنا لكوز. ". "لدينا تقليد من التميّ يوالدعم المجتمع وأولياء األمور

 والمجتمع".



ثقافة مرتبطة بالكليات. مهمة المدرسة هي تخريج إنشاء  فيهي (  East Early College High School) خصص مدرسةت

تستهدف مدرسة عتمادات الكلية. إمن  معتمدة ساعة 60ما يصل إلى ب ومعهمجميع الطالب في غضون أربع سنوات 

(East Early )الطالب الذين لم يكن مستحقين في الجزء الشرقي من المنطقة التعليمية (HISD وأن فلسفة المدرسة هي .)

 الصرامة والعالقات. 

   مع مجموعة قوية من المعلمين والطالب"  ةللعمل كمديرأشعر بالفخر الشديد " ( Stephanie Squareتقول مديرة المدرسة )

المعلمين والطالب وأولياء األمور.  لاألهداف وشموعند التخطيط وتحديد  شامالً "نصيحتي للمدراء اآلخرين هي أن تكون 

 " .جزء من عملية اإلنشاءوسيشعرون أنهم  سيشاركون في األهداف

يوم في حتفاالت منح الجوائز إمن قبل وزارة التعليم األمريكية في  لثالثةا HISD)المنطقة التعليمية) مدارس سيتم تكريم 

 واشنطن . العاصمةفي  2018  تشرين الثاني/نوفمبر  8نوفمبر والخميس تشرين الثاني/ 7األربعاء 

 :إضغط على الرابط التالي Challenge Early College High School لمزيد من المعلومات عن مدرسة

 http://www.houstonisd.org/Page/79449 

  DeBakey High School إضغط على الرابط التالي المعلومات عن مدرسة لمزيد من

  http://www.houstonisd.org/Page/36:  

 إضغط على الرابط التالي East Early College High School لمعرفة المزيد عن مدرسة

 http://www.houstonisd.org/Page/42563 
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