
أغلقها إعصار و تضررت التي دعم الطالب والمعلمين في مدارس هيوستنل دوالرمليون  7.4 بمبلغ  التبرع

 هارفي

 
 تقاسم التمويل من شركة أرامكو للخدماتت (HISDمن المنطقة التعليمية ) مدارس ةسبع

 

 
 

 

مليون  7.4ة تقيمتبلغ  الذيمن التبرع  ستستفيدعن سبع مدارس  اليوم( HISD Foundationالمنطقة التعليمية )علنت مؤسسة أ

تم المدارس هذة   .وهي شركة تابعة لشركة أرامكو السعودية ومقرها هيوستن من شركة أرامكو للخدمات المقدم دوالر

 عصارهارفيمن إ بها التي لحقتر بسبب األضرا هاطالبتهجير
 

عية". حساس بالحياة الطبياإل عى بإتجاةتسوقال المشرف ريتشارد كارانزا: "إن المدارس التي ستستفيد من هذه المنحة ال تزال 

 . "الكرم واللطفالمستفيدين من هذا  موالموظفين والمجتمعات المدرسية هأن نعرف أن هؤالء الطالب  من الجيد"

 

 :وهي مدارسال حتياجاتإالتكنولوجيا وتلبية طلبات تعزيزل( HISD)المنطقة التعليمية  مؤسسةستخدام التبرع من قبل إ سيتم
Braeburn, HilliardK Kolter, Mitchell, Robinson,   Scarborough elementary schools, Liberty High School  ،  

 :على سبيل المثال ال الحصرالمواد  وتشمل 

 

 اإلختبارات. ومواد إعداد تعليميةبما في ذلك برامج  مواد تعليمية للمعلمين 

  عطلة نهاية األسبوعفي بعد المدرسة وموارد لدعم برامج الدروس الخصوصية. 

 والكراسي ألواح الكتابةو مثل المكاتب والطالب تعليمية للمعلم لوازم. 

 إلعادة المكتبات التالفة رفوفوالتب الك. 

 موسيقية األالت. 

 معدات النادي الرياضي 
 

اء ا أثناالبتدائية: "إن المرونة التي أظهرها طالبن (Kolter )مدير مدرسة كولتر (Julianne Dickinson)يقول جوليان ديكنسون

توفير ل نعمل كانت شهادة حقيقية". "نحن  -وفي عدة إتجاهاتحافلة لمدة ساعة ال يستقلوبعضهم  - ةالمؤقت المدرسة إلىإنتقالهم 

 الدروسى إعادة بعض األنشطة الهامة مثل وبدعم من أرامكو لدينا اآلن القدرة عل .مساحات آمنة للطالب للتعلم والنمو

 ."الموسيقية أو الدروس الخصوصية بعد المدرسة التي تم إلغاؤها بعد العاصفة

 

 ستخدام الموادإسيتم و. وضعهامديري المدارس وخططهم إلعادة مدارسهم إلى ستمعوا إلى إزار ممثلو أرامكو كل مدرسة و

ول ستئناف الفصمن أجل إبشكل كامل وآمن مدرسة لكل مدرسة في مواقعها المؤقتة حتى يتم إعادة بناء كل ها التي سيتم شراء

حتى  مةالدائالمدارس إلى  مثل اآلالت الموسيقية والكتب والمكاتب ومعدات الصالة الرياضية سيتم نقل جميع الموادالدراسية. 

 .ستخدامها في المستقبلإلطالب والمعلمين ايتمكن 

 



ألطفال على الحياة اليومية ليل: "أردنا أن نساعد بطريقة تؤثرماباسل أبو الحوقال الرئيس التنفيذي للخدمات في شركة أرامكو 

لجميع في اصعوبة أن يستقرالمدى نتصوران يمكننا  إعصار هارفي". "لمدارس السبع التي تأثرت بشدة بالذين يلتحقون بهذه ا

 ." معلمينالو وأولياء األمور بطاللل اليومية حياةال في إيجابيا   فرقا  نا تبرع يحدثنحن نأمل أن منشأة جديدة بعد النزوح. 

 

 :تصاللإل

Ann Scott 
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 ( HISDمؤسسة المنطقة التعليمية)نبذة عن 

 لتأمين الدعم الخاص (HISD)هيوستن ة التعليمية المستقلة للمدارس في المنطق مع يكةشر (HISD)المنطقة التعليميةمؤسسة 

ارس لى المدمع األولويات المؤسسية التي يضعها المشرف عجهود المؤسسة  سق. وتتالمساءلة للمانحينوإدارة األموال وتوفير

مع المنطقة للنهوض بالمبادرات األساسية  ا  ردوم( HISDالعليمية)المنطقة األموال التي جمعتها مؤسسة ومجلس التعليم. وتوفر

من  مجلس ديرهاي( 3)(c)105. المؤسسة هي منظمة غير ربحية مستقلة (HISDالتعليمية المستقلة للمدارس في هيوستن )

 .يينوالقادة الخير ألعمال والمجتمعالمتطوعين من رجال ا

  

  

 نبذة عن شركة أرامكو للخدمات

رائدة في مجال الطاقة والكيماويات  وهي شركة عالمية تابعة لشركة أرامكو السعوديةمقرها الواليات المتحدة نحن شركة 

. نحن مساهمون في قطاع الطاقة في الواليات المتحدة من عاما   00ولديها وجود في الواليات المتحدة منذ أكثر من  المتكاملة

 والصناعة المشتركة والتعاون األكاديمي في مجال الطاقة وشركات خدمات النفطنظرائنا والشراكات مع  خالل التوظيف

 ديترويتو نبوسطو مكاتب ومختبرات في واشنطن العاصمة ولديناا الرئيسي في هيوستن نمقروالبحث والتطوير التكنولوجي. 

ن خالل م وأن نحدث فرقا    في المجتمعات التي نعيش ونعمل فيها إيجابيين بشكل ونيويورك. ونحن ملتزمون بأن نكون مساهم

 . www.aramcoservices.comوالبيئة وعلوم األرض ونالتوعية التي تعود بالفائدة على الفن

http://www.aramcoservices.com/

