
 عضو مجلس األمناء (  Harvin Moore) ن مورهارفستقالة إ 
عامًا تقريبًا   31لمدة  سابعةال ينًا للمقاطعةأم رمو لقد مثل  

  
لسابعة في المنطقة التعليمية المستقلة للمدارس في هيوستن ا المقاطعةممثل او عضو مجلس األمناء هارفن مور لقد أعلن

(HISD )المستقلة للمدارس في  الب السابق في المنطقة التعليميةالتنحي عن منصفة في المجلس. لقد تم إنتخاب مور الط

  ي المجلس وهو حالياً صاحب أطول خدمة ف  3002، وخدم رئيساً للمجلس في عام  3001لعضوية المجلس في عام هيوستن 

 (. HISDبين األعضاء التسعة في المنطقة التعليمية)

 

من الوقت في عملي ومع األسرة"، وقال مور. "أنا فخور  اً مزيداالستقالة لقضاء  عاماً، لقد قررت 31لمدة  تبعد أن خدم  "

( على مدى HISDالتعليمية ) إلنجازات التي حققتها المنطقةوا التدريس ونوعية مدراء المدارس الحاصل فيبالتحسن الكبير 

التي  المدارس بعضوبضمنها ، د الجذب الجي  مدارس و المنطقة مدارسهذه السنوات. لقد شهدنا زيادة كبيرة في عدد ونوعية 

قد إكتمل األسبوع  الذي إلكتمال البحث عن المشرف العام أيضا أنا سعيدوفي البالد.  ونجاحاً  ابتكاراً  المدارس كثرأ من هي 

 في هيوستن ". سيكون ناجحاً  ريتشارد كارانزاعتقد أن أ، وي الماض

 

لس وضع منصبة لإلقتراع في إنتخابات وقال مور انه سيواصل العمل في المجلس حتى يتم إختيار بديل له. وقد طلب من المج

 .تشرين الثاني/ نوفمبر القادم

 

 لمدةإنتخابات فيها أعلى نسبة مشاركة  ، والتي من المرجح ان تكوننتخاب بديل ليمن إ لناخبينأستقيل األن حتى يتمكن اأنا "

/ في تشرين الثانييتم إستبدالي جتماعات والتصويت حتى إلوحضورا خدمةالسنوات عديدة"، وقال مور. "سأستمر في 

  ".نوفمبر

 

  (. HISDالمجانية ألطفال المنطقة التعليمية )خدمة مور سنواتبمجلس مانويل رودريغيز الرئيس  أشاد

 

 " قال رودريغيز. "أنا شخصياً  (HISDفي المنطقة التعليمية ) جميع الطالبمن أجل  معركة جيدة" لقد خاض هارفن مور 

في اللغة اإلنجليزية  أصبح الطالب بارعينثنائية اللغة حيث ذات مل المقاطعة إلنشاء العشرات من المدارس عفي أقدر قيادته 

ونتمنى له  بأكملهاأنة يحضى بإمتنان المنطقة التعليمية الصينية والعربية. واضاف "واللغة بما في ذلك اإلسبانية   واللغة الثانية

 ".التوفيق

 

وجعل األطفال أوالً في فلفستها. في االبتكار طيبة  كتسبت سمعة وطنية إطقة قال مور إنه فخور بأن المن  

 

ثنائية اللغة. وكان مور /المدارس الجديدة ( بنجاح العشرات منHISDمجلس لقد إفتتحت المنطقة التعليمية )الوبوجود مور في 

مدرسة في جميع  00ستبدال وإصالح إ( HISDالمنطقة التعليمية ) مكنالذي   3033 لعام السندات ستفتاءإ  في  قوياً  مدافعاً 

 .مدرسة ثانوية 32أنحاء المدينة، بما في ذلك 

 

من المنطقة  طلبي والية تكساس. النظام الحالي في عادلالمدافعين عن إنشاء نظام مالي مدرسي  وكان مور أيضا من أقوى

ستخدام تلك إ للمنطقة التعلمية من بدال من السماح الى الوالية  أموال الضرائب المحلية من ردوال مليون 363رسال إ التعليمية 

 . منهم في المئة  66 نسبة  إقتصادياً  حرومينين يشكل المذلخدمة الطالب وال األموال

 

والية ل لقد حان الوقت " مور قال "لمنطقة تعليمة حضرية  قوية   مثال وطني  لقد جعلنا المنطقة التعليمية  ، العمل معاً "ب 

  وتستثمر في مدارسنا العامة ".  أن تخطو تكساس
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