
 (Blue Ribbon Schools) لجائزة (HISD) من المنطقة التعليمية مدارس ثالث ترشيح

 الوطنية

 
  

 DeBakey HS for Healthالثانوية ومدرسة Challenge Early College HS مدرسة تم ترشيح 

Professions   ومدرسةEast Early College HS األداء عاليةالو النموذجية المنطقة العليمية مدارس  بين من . 

 

الوطنية المرموقة في  لجائزة ل (HISD) هيوستن المنطقة التعليمية المستقلة للمدارس في من مدارس ثالث ترشيح تم

 .األزرق الشريط مدارسل 8102لعام  زارة التعليم و

 

 اقالش العمل على الضوء تسليطلغرض  ذات األداء العالي للمدارس سنويا   الوطنية األزرق الشريط جائزة منجوت

 DeBakey و Challenge Early College High School ةرستربويون.  مدالطالب وال قبل المبذول من

High School for Health Professions وEast Early College High School  مدرسة 82 بين من 

لى سبق وان حازت ع الثالث المدارس هذه من كل. تكساس تعليم وكالة قبل من يحهمترش تم تكساس والية في حكومية

  ة من قبل. الوطني األزرق الشريط جائزة

 

 وان يكونوا ثقة بأنفسهم  يذو تخريج طلبةلهو  Challenge Early College High Schoolمهمة مدرسة   

أن طالب   .عالمنا في منتجين مواطنين واكونيأن و العالي التعليم في للنجاح ستعدادإ علىولفترة بعيدة  متعلمين

(Challenge Early College High School  راء المشرفين الكباررشدون بإويستيؤدون وظائفهم في بيئة الكلية 

 يادةوالقالصفوف التوجيهية  من المكتسبة مهاراتال والحياة العمل خاللعن تعليمهم  بالمسؤولية الشعورلتطوير

ناجحة للمهن ال أفضل بشكل الطالب تعد التيو الدقة منعاٍل  مستوىب المصممة المناهجبالمدرسة  تفتخر . الطالبية

مع  الكليةفي  هاإئتمان يتم قبولها  دورات في للتسجيل إضافية سنة للبقاء التخرج بعد الخيار لديهم الطالب في الكلية.

 .المدرسة تقدمها التي الفردي الدعم

 

 والموظفين المدرسين اإللتزام المذهل الذي قدمة كل من يمثل الترشيح هذا"( Tonya Miller) قالت مديرة المدرسة

  ونحن لطف لكل عالية توقعات لديه فريق لدينا. ""منطقتنا قادة من نتلقاه الذي الهائل والدعم والطالب األمور وأولياء

   التكريم بالتميز" .  نتشرف وممتنين لهذا

 

 الصحية والمهن بالعلوم المهتمين للطالب DeBakey High School for Health Professions مدرسة تقدم

 تطوير يف وتستمر البالد في الصحية للمهن ثانوية مدرسة أول وكانت. التقليدية الثانوية المدرسة تجربة عن بديال  

 صارما   منهجا   الطبي تكساس مركز فيتقع  ( التيDeBakeyوتقدم مدرسة ) . الكلية قبللما  شامل برنامج وتوفير

  دورات لبطيت الذي كليةلل صارم تحضيري  برنامج لتقديم عملها تكرس التي متنوعة يةتدريس هيئة قبل من يُدرس

 .الطبية والمهن الطبفي   تمهيدية دراسة الى جانب والرياضيات العلوم في ةمتقدم



 لسماع مسرورين األمور وأولياء والطالب الموظفين أن( DeBakeyمدرسة )مديرة (  .Agnes Perry)قالت 

 نتائجنا في ا  واضح التعليم في التميز في وتفانينا الدؤوب عملنا كان لقد" رق"لجائزة الشريط األز  تنامدرس حالترشي

 ." االعتراف نقدر ونحن. األكاديمية

طلبتها  تخرج بهدف مرتبطة بالكلية ثقافة لخلق (عملها East Early College High Schoolتكرس مدرسة )

 ئتمانإلا من ساعة 21 إلى يصل ما مع أيضا ولكن فحسب  العامة خالل اربع سنوات ليس من حملة الشهادة الثانوية

 المنطقة من سابقا المحرومة الطالبيةالمجاميع من  (East Early) الطالبية لمدرسة المجموعة وتتألف. كليةلل

 الصرامةوع من نبو مبكر وقت في الكلية فلسفة تباعإ هو المدرسة هدف. ( HISDللمنطقة العليمية ) الشرقية

 .والعالقات واألهمية

 

". شرف هو المرموقة الجائزة لهذه ناترشيح إن: "(East Early)مديرة مدرسة (  Stephanie Square)  وقالت

 سعىن ونحن. والموظفين يةالتدريس هيئة وأعضاء الطالب قبل من والتفاني الشاق للعمل نعكاسإهو الترشيح هذا"

 ." الوظيفي واالستعداد الجامعة في الكاملة إمكاناتهم إلى للوصول الطالب جميع لدعم جاهدين

 

 المدارس جميع. بموجب تقيميات الوالية  األداء وعالية نموذجية المدارس تكون أن يجب ترشيحال على وللحصول

 المئة في 93 من يقل ال ما عنفيها نسبة   السكان كانت من المدارس التي يشكل  العام هذال تكساس والية في المرشحة

 . اقتصاديا المحرومينمن 

 الفائزين عن اإلعالن وسيتم. الطلبات تقديم عملية إلستكمال األمريكية التعليم وزارة مع اآلن المرشحة المدارس تعمل 

 توزيع فلح في العاصمة واشنطن في بالفائزين عترافاإل سيتم ذلك وبعد(. سبتمبر) أيلول في الوطنية بالجوائز

 .الجوائز

 عن المعلمومات من للمزيد

Challenge Early College High School: http://www.houstonisd.org/Page/79449 

 للمزيد من المعلمومات عن 

DeBakey High School for Health Professions  http://www.houstonisd.org/Page/36 

 

 للمزيد من المعلمومات عن 

East Early College High School  : http://www.houstonisd.org/Page/42563 
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