
   

 

   2019 ملجائزة الشريط األزرق الوطنية لعا (HISDتين من المنطقة التعليمية )ترشيح مدرس 
 

  ( المتوسطةProject Chrysalis Middle School) بتدائية و( اإلField Elementary School) تيتم ترشيح مدرس

  .م العاليهألدائ

 

   (HISD)من مدارس المنطقة التعليمية المستقلة للمدارس في هيوستن  نمدرستيتم ترشيح  لقد  - 2019يناير  كانون الثاني/ 17

   . 2019لعام  الشريط األزرق المرموقة مدارستهما للتسمي

 

قد  Project Chrysalis Middle School و Field Elementary School  هما HISD)ستي المنطقة التعليمية ردمأن 

تم عدد المدارس التي وقد بلغ . ترشيح يحصال على الهما الوحيدتان في منطقة هيوستن الكبرى وعلى الترشيح لمرتين  حصال

   . تكساسمن والية  مدرسة  26ما مجموعه كالة التعليم في تكساس وترشيحها من قبل 

 

شعر بالفخر الشديد لكل من يعمل أ " (Field Elementaryمدير مدرسة ) (John Hendrickson)جون هندريكسونقال 

األمور  والموظفين وأولياء يةهيئة التدريسالمن قبل أعضاء الجاد  اليومي "إنه انعكاس للعملبجد لجعل طالبنا ينجحون" 

وقادة الغد  الدولينالعلماء لتخريج على منحنا الموارد التي نحتاجها  التعليمية أن نشكر المنطقة ود. نملهمعفي  والطالب المتفانين

 " .على مستوى العالم

 

 Houston’sالى الصف الخامس في منطقة )من ماقبل الروضة  طالب تخدم ال اإلبتدائية ( Field Flementary) مدرسة

Historic Heights ) جيات التدخل المبكر ستراتيإحتياجات الفردية من خالل تنفيذ إلوتركز برامجها األكاديمية على تلبية ا

  Field Flementary  ستحتفل مدرسةالتعليم الخاص.  فيأو والمتفوقينسواء كانوا في برامج الموهوبين  لجميع الطالب

 لتاسيسها.  بالذكرى التسعين رايربف /طشباشهر في 

 

أن : "إنه شرف (Project Chrysalis Middle School)مدير مدرسة  (Jose Covarrubia)ا وقال خوسيه كوفاروبي

العالية توقعات المعايير والفي مدرستنا على الب وأولياء األمور والموظفين طمن الهذا التقدير للمرة الثانية". "يحافظ كل نتلقى 

 " .ال نضع أي قيود على ما يمكن أن يحققه طالبناو جدا  

 

 Houston’s East) مدرسة صغيرة لألطفال فيلكبديل ( Project Chrysalis Middle School) مدرسة تم تصميم 

End) ضمن بناية مدرسة  . تقع المدرسةخل المحدود(د)المن خلفيات محرومة أن الكثير منهم ينحدرونو(Cage 

Elementary School)  ختيار إتم ولقد( مدرسةProject Chrysalis) أفضل المدارس العامة في تكساس من قبل  ىكأحد

 .الوطنية الشريط األزرق بجائزة سابقا   الفائزةالمدرسة  ( وإنهاTexas Monthly) مجلة

 

 يحصل بتدائية والمتوسطة والثانوية العامة والخاصة حيثإلس الشريط األزرق الوطنية سنويا  للمدارس اتُمنح جائزة مدار

ا للمدارس التي  على الطالب بين في التحصيل الدراسي  فجواتالتقدم مثالي لسد  تحققمستويات عالية جدا . وتُمنح الجائزة أيض 

 .المجموعات السكانية الفرعية

ومقاالت حول أساليبها التعليمية التحصيل الدراسي بشكل دقيق تقديم بيانات عملية  إكمال اآلن المرشحةيجب على المدارس 

 .التعليم في الواليات المتحدة لوازوة

 

 .سبتمبرأيلول/  في المدارس الفائزة بالجائزة الوطنيةسيتم اإلعالن عن 

 

( قم بزيارة Field Elementary School) لمزيد من المعلومات حول مدرسة

https://www.houstonisd.org/Domain/17374  visit: 

 

 قم بزيارة  (Project Chrysalis Middle School) لمزيد من المعلومات حول مدرسة

https://www.houstonisd.org/Page/72329  
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