
 لخدمات الشاملة في مركز المبادرة الجديدة على مستوى المنطقة التعليميةا

 غيراألكاديمي للطالبالسقون في الدعم نيفي المدارس األخصائيون 

 

 

 Wisdom) وزدم الثانوية األخصائية الجديدة في الموارد  في مدرسة (Wagma Isaqzoy) ما إيساكزويكوا أن بالرغم من

High’s School على الطالببالفعل  ا  أثر لة ها كانجهد إال أن ،بضعة أسابيع فقط   على عملها(  لم يمضي. 

وبدعم من مدرسة وزدم  الثانوية، نظمت   (Hope the Be Peace the Be بمساعدة من المجموعة غير الربحية )  

الطالب الجدد في المدرسة. وركزت ورشة  منطالبا   ( 022)ل ورشة عمل لمدة ثالثة أيام في األونة األخيرة   إساكزوي ق

 وجت ورشة العمللكونهم وصلوا حديثا  إلى الواليات المتحدة  وت  الخاصة  العمل على اإلحتياجات اإلجتماعية والعاطفية 

 Citizenship Month)حصل الطالب على شهادة  الفعالية. وفي هذا (ديسمبر)كانون األول 11وم ي بإحتفال في المدرسة في

certificate)  ميركيين الجددلأل هيوستنرئيس بلدية من مكتب. 

قالت إساكزوي "كانت ورشة العمل واإلحتفال وسيلة قوية لهؤالء الطالب لألقرار بأنه على الرغم من أنهم جميعا  من بلدان 

 ."من اآلمال واألحالم رالكثيمختلفة وقد يتحدثون لغات مختلفة إال أنهم يواجهون نفس التحديات ولديهم 

إساكزوي هي واحدة  من أكثر من اثني عشر متخصصا  في الموارد الشاملة الذين تم تعيينهم في المدارس في جميع أنحاء 

إلى ربط المدارس بالدعم الغير . وتهدف المبادرة (School Every Community Everyالمنطقة التعايمية كجزء من )

 .األكاديمي الالزم على مستوى المنطقة التعليمية لتحسين وضع جميع الطالب وتحصيلهم الدراسي

لقضايا حرجة مثل الصحة العقلية وإحتياجات الصحة البدنية واألكاديمي غيروتتناول الدعم  الشاملةغالبا  ماتسمى هذه الخدمات ب

غيرالمستقر والعنف وسجن أحد الوالدين والعديد من التحديات األخرى التي يمكن أن  شاكل السكنوإنعدام األمن الغذائي وم

  تكون لها آثار سلبية على إستعداد وقدرة الطالب على التعلم.  

http://www.houstonisd.org/Page/159469


القوي مساعد مدير الخدمات الشاملة "عندما ت قدم الخدمات الشاملة بالتزامن مع التعليم األكاديمي  Rudy Trevino لقد قال 

 .والتدريس العالي الجودة يمكن للمدارس أن تلبي  حقا  إحتياجات الطفل بشكل كامل"

وسيتم تعيين المزيد من المتخصصين في المدارس في جميع أنحاء المنطقة  خالل األشهرالمقبلة  بهدف التركيزعلى مفهوم نمط 

ز يتركلا يتم ولكن سوف التعليمية من قبل المنطقة ارسالمد. وسيتم تمويل المتخصصين في 0212التغذية بحلول أواخرالربيع 

 كل مدرسة.   مجتمع ل الخاصة حتياجات اإلعلى تلبية 

ربط و  حتياجات األكثر إلحاحا لطالبهمإلوتقييم ا مجتمعاتهم وفي  مدارسهم مابين على بناء العالقات وسيعمل المتخصصون

 .ففي نهاية المطا بالخدمات الالزمة والعوائلالطالب 


