المنطقة التعليمية ( )HISDتقدم إيجازا ً للمسؤولين المنتخبين قبل الدورة التشريعية في تكساس عام
2019

إجتمع المسؤولون المنتخبون في منطقة هيوستن وموظفوهم في مركز الدعم التعليمي ( Hattie Mae White Educational
 )Support Centerفي  28تشرين الثاني  /نوفمبر لإلستماع الى اإليجاز الذي قدمتة المشرفة المؤقتة على المنطقة
التعليمية()HISDغريثا التان والتي ركزت فية على أولويات المنطقة التعليمية للدورة التشريعية المقبلة في أوستن.
ولقد أبرز ت غريثا التان المبادرات الرئيسية التي تم إطالقها في المنطقة التعليمية( )HISDللسنة الدراسية 2019-2018
وتبادل المعلومات حول النجاح األكاديمي .كما إستمع الحضور الى إيجازعن مستجدات الميزانية من المدير المالي رينيه
باراجاس .وكان موظفوا المنطقة التعليمية وأمناءها أيضا حاضرين اإلجتماع مع المسؤولين المنتخبين المحليين والفدراليين.
وقالت التان "نحن مسرورين للغاية لدعم المسؤولين المنتخبين في هيوستن .إن كل مكتب سيلعب دورا هاما في الشراكة معنا
لضمان تلبية االحتياجات المتنوعة لطالب المنطقة التعليمية( )HISDوأضافت التان "من حسن الحظ أن نرى اآلن إجماعًا
واسعًا على نطاق والية تكساس يؤكد على أن تقوم الهيئة التشريعية بتحديد التمويل المدرسي عن طريق زيادة حصتها في
تمويل التعليم العام وإزالة العبء الثقيل على دافعي ضرائب ".
لقد وافق أمناء المنطقة التعليمية()HISDعلى جدول األعمال التشريعي للمنطقة في تشرين الثاني /نوفمبر .يتطلب قانون
الوالية الحالي من المناطق التعليمية التي تقع في منطقة ممتلكات ثرية مثل المنطقة التعليمية( )HISDأن تتقاسم جزء من
إيرادات ضرائب الملكية المحلية مع الوالية لتمويل التعليم العام وهي عملية تسمى االسترداد .تبلغ نسبة اإلسترداد المقدرة في
المنطقة للعام الدراسي  2019-2018ما قيمته  274مليون دوالر.
ستكون الدورة التشريعية لوالية تكساس لعام  2019حاسمة بالنسبة للمنطقة التعليمية( )HISDو,أن أولويات المنطقة التعليمية
تشمل المسائل التالية :إصالح التمويل المدرسي وتقليص اإلسترداد  ،تحسين السالمة واألمان في المدارس ومعالجة تصنيف
المساءلة والعقوبات.

مؤخرا بتنشيط إئتالف قوي من أولياء األمور
في الدعوة إلى تقليص اإلسترداد أو الحد منه قامت المنطقة التعليمية()HISD
ً
والمعلمين وقادة األعمال والمجتمع في مدينة هيوستن لزيارة أوستن بشكل منتظم وإيصال رسالة بشأن الموضوع .وقد اطلق
على هذه المجموعة من المتطوعين (الممثلين لمناصرة هيوستن التعليمية(H.E.A.R.
وقالت ( )Ashlea Turnerرئيسة مكتب العالقات الحكومية واإلستراتيجية في المنطقة التعليمية "في هذا العام لقد أرسل
الناخبون في جميع أنحاء والية تكساس رسالة واضحة في يوم االنتخابات جاء فيها أن يجب على الهيئة التشريعية للوالية أن
تجعل التعليم العام على رأس أولوياتها في عام  .2019وهل سمع مشرعي الوالية ذلك؟"
سيعقد المجلس التشريعي السادس والثمانين في تكساس الدورة العادية التي تستمر لمدة  140يو ًما في الثامن من كانون الثاني/
يناير وستنتهي الجلسة يوم  27أيار/مايو .يمكنك اإلطالع جدول أعمال المنطقة التعليمية()HISDالتشريعي الكامل المقدم
للهيئة التشريعية في الدورة السادسة والثمانين في تكساس من خالل الضغط هنا.
لإلطالع على المزيد حول مشرعي والية تكساس والقضايا التشريعية التي تؤثرعلى المنطقة التعليمية( )HISDيرجى زيارة
مركز المنطقة التعليمية( )HISDالتشريعي.

