المنطقة التعليمية( )HISDتعين ريك كروز( )Rick Cruzمؤسس برنامج ( )EMERGEرئيسا
لإلستراتيجية واإلبتكار

لقد تم تعيين ريك كروزمؤسس البرنامج الناجح ( )EMERGEومسؤول إدارة الجاهزية للكلية والوظيفة في المنطقة التعليمية
رئيسا ً جديداً لإلستراتيجية واإلبتكار
"خالل السنوات العشرالتي أمضاها في المنطقة التعليمية ( )HISDأثبت الدكتوركروز إلتزامه بمساعدة الطالب من المجتمعات
المحرومة من أجل النجاح من خالل عمله في برنامجي ( )EMERGEوالجاهزية للكلية والوظيفية" هذا ما قالته المشرفة المؤقتة
على المنطقة التعليمية جرينتا الثان (" .)Grenita Lathanإنه الشخص المناسب لقيادة تفكيرنا اإلستراتيجي والمبتكر بشأن دعم
مجتمعاتنا المحرومة".
ترك كروز مهنتة في ( )Baker Bottsفي عام  8002لإلنضمام إلى المنطقة التعليمية ( ) HISDكمدرس للصف الخامس الثنائي
اللغة في مدرسة ( )Morenoاإلبتدائية  ،حيث تم إختيارة معلم العام لمرتين  .إنضم إلى فريق القيادة المركزية في المنطقة
التعليمية(  )HISDفي عام  8002كمساعد مشرف على التوسع في برنامج ( ) EMERGEالذي تم تأسيسة عام  8000كما
شغل مسؤول ورئيس قسم المشاريع الرئيسية قبل منصبة الحالي كمسؤول عن الجاهزية للكلية والوظيفية .في جميع هذه المسؤليات
نفذ الدكتور كروزمبادرات على مستوى المنطقة التعليمية التي تركزعلى ضمان أن جميع الطالب يتخرجون وهم على إستعداد
للكلية والوظيفة.
وقال الدكتور كروز" :أشعر بالتواضع والشرف للعمل بهذا الواجب"" .واألهم من ذلك أشعر بسعادة غامرة بشأن المبادرات
القادمة لتوسيع الفرص أمام طالبنا والتي سيتم إطالقها تحت قيادة الدكتورة الثان ومجلس التعليم".
يساعد برنامج ()EMERGEالذي أسسة كروزعلى مساعدة الطالب من المجتمعات المحرومة على اإللتحاق والتخرج من أفضل
الكليات والجامعات في البالد .وقد نما البرنامج من  01طالبًا في إحدى المدارس الثانوية إلى أكثر من  0000طالباً في  10مدرسة

ثانوية و  000كلية في جميع أنحاء البالد .وقد تلقى العديد من المشاركين من ًحا دراسية كاملة تبلغ قيمتها أكثر من  800ألف دوالر
كل على حدة وقد تخرج أكثر من  ٪50من طالب برنامج ()EMERGEالسابقين من الكلية أو في طريقهم للتخرج خالل أربع
سنوات.
تحت قيادته شهدت المنطقة التعليمية( )HISDمكاسب كبيرة في عروض المنح الدراسية وفي مشاركة وأداء إختبارات( PSAT
 )/ SATوفي حصول الطالب على اإلئتمان األكاديميى المزدوج وفي إكمال شهادات في المجال التقني والمساراتالمهنية .كما
تمكن كروزمن جمع أكثر من  80مليون دوالرمن التمويل الخاص الذي قاد الى زيادة عدد المستشارين الجامعيين الذين يعملون
في المنطقة التعليمية( )HISDالى اكثر من الضعف وكذلك دعم الجهود الواسعة في المنطقة التعليمية إلعداد الطالب للنجاح بعد
المرحلة الثانوية.
قالت آلثان " :في مسؤليتة الجديدة سيساعد ريك وفريقه المنطقة التعليمية على القيام بمبادرات محلية لدعم جميع الطالب"" .خالل
األسابيع القليلة المقبلة سأعلن عن العديد من المبادرات المثيرة التي سيقودها ريك وفريقه".
لقد حصل كروزعلى عدد من الجوائز منها  AASA Education Scholarship Awardو the University of
 Austin’s Nolan Estes Award Texasو  the College Board Professional Fellowshipو
 Pitzer College’s Presidential Core Values Awardو  the Houston Press Master Mind Awardكما تم
تكريمه من قبل رئيس بلدية هيوستن السابق جائزة المدينة( )Hispanic Heritage Awardوإعالن ".”.Rick Cruz Day
تخرج كروز مع مرتبة الشرف من جامعة  Yale Universityوحصل على درجة الماجستير والدكتوراه في القيادة التربوية
والسياسة من جامعة  University of Texasفي أوستن.

