مدرستين من المنطقة التعليمية ( )HISDضمن الشريط األزرق()Blue Ribbonالوطني االمتميز

اإلعتراف بمدرستي( )Field Elementary Schoolو()Project Chrysalis Middle Schoolبسد فجوات التحصيل
الدراسي.
تم إدراج مدرستي ( )Field Elementary Schoolو( )Project Chrysalis Middle Schoolمن قبل وزارة التعليم
األمريكية ضمن مدارس جوائزالشريط األزرق لعام .2019
هذه هي المرة الثانية التي تحصل فيها مدرسة ( )Project Chrysalis Middle Schoolعلى هذا التصنيف المرموق الذي
يُمنح للمدارس التي تحافظ على المعايير اإلكاديمية العالية لجميع طالبها والحصول على التقدم الحاصل في سد الفجوات في
التحصيل الدراسي في جميع المجاميع الفرعية للطالب.
قالت غرينايتا الثان ( )Grenita Lathanالمشرفة المؤقتة على المنطقة التعليمية (" )HISDأهنئ مدارس الشريط األزرق
الوطنية والتي هي أمثلة بارزة على مهمتنا في المنطقة التعليمية (" )HISDيعمل المعلمين والموظفين وأولياء األمور بجد
لتقديم الدعم األكاديمي واإلجتماعي والعاطفي الذي يتيح الفرصة لطالبنا بالتفوق بالرغم من التحديات التي قد يواجهونها".
يُطلب من مدارس الشريط األزرق إكمال عملية صارمة لتقديم بيانات التحصيل الدراسي والمقاالت عن األساليب التعليمية إلى
وزارة التعليم.
قال قال خوسيه كوفاروبيا ( )Jose Covarrubiaمسؤول الدعم المدرسي في مدرسة ( Project Chrysalis
" )Schoolنحن ممتنين ومتحمسين للفوز بهذا الشرف للمرة الثانية" "يمكن ألي مدرسة أن تنجح وأي طالب يمكن أن
يكون ناجحا عند يتوفر الدعم والموارد المناسبة".
وقبل أن يصبح مسؤول الدعم المدرسي كان ( )Covarrubiaمديرا لمدرسة ( )Project Chrysalisلمدة عقدين من الزمن
وخلفتة مساعدة المدير(.)Lisa Rodriguez
وقالت (" )Rodriguezنود أن نُثبت تقليدا بإستالم جوائز الشريط األزرق من خالل المحفاظة على هدفنا المتمثل في التمسك
بالمعاييراألكاديمية الصارمة فإن طالبنا وموظفينا هم أكثر من قادرين على تحقيق ذلك".
تم تصميم المدرسة لتكون صغيرة لتخدم الطالب منطقة( )Houston’s East Endوالذين يأتون من خلفيات محرومة
اقتصاديا .يبلغ عدد الطالب المسجلين حاليا  210طالبا والذين يدرسون في مدرسة ()Cage Elementary School

وقد تم إختيار مدرسة مشروع ( )Project Chrysalisكأحدى المدارس العامة في تكساس من قبل مجلة ( Texas
.)Monthly
تقبل مدرسة ( )Field Elementary Schoolاإلبتدائية الحائزة على جائزة (الشريط األزرق ) Blue Ribbon -الطالب في
الصفوف من ما قبل الروضة وحتى الصف الخامس في منطقة ( )Houston’s Historic Heightsوتركز برامجها
األكاديمية على تنفيذ إستراتيجيات التدخل المبكر لجميع الطالب سواء كانوا في برامج الموهوبين أواالمتفوقين أوالتعليم الخاص.
وقال( )John Hendricksonمدير مدرسة (" )Field Elementaryال يمكن أن تحصل مدرستنا على هذا التمييز دون دعم
المنطقة التعليمية وموظفينا والمجتمع"" .الحصول هذه الجائزة يمثل إيماننا بأنه إذا أ ُتيحت الفرص المناسبة للطالب فسيحققون
أشياء رائعة".
سيتم تكريم مدرستي( )Field Elementaryو( )Project Chrysalisخالل حفل توزيع الجوائز في  14و  15تشرين الثاني
/نوفمبر في واشنطن العاصمة.
لمزيد من المعلومات حول مدرسة ( )Field Elementary Schoolيرجى زيارة:
https://www.houstonisd.org/Domain/17374
لمزيد من المعلومات حول مدرسة ( )Project Chrysalis Middle Schoolيرجى زيارة:
https://www.houstonisd.org/Page/72329

