المنطقة التعليمية ( )HISDتحيي شهرالتراث الوطني اآلسيوي والمحيط الهادي األمريكي
موضوع إحتفال التراث الوطني اآلسيوي والمحيط الهادي األمريكي لهذا العام والذي سيستمرطيلة شهرآيا (مايو) سيكرم هذا
العام األميركيين اآلسيويين في وقت الحرب .يحتوي ملصق المنطقة التعليمية( )HISDلهذا العام على ثالثة من معلمي
( ) JROTCوهم  :اللواء (المتقاعد)  Kenneth Zapantaوالرائد (المتقاعد)  Hai Dangخريجي مدرسة ( Lamar High
 )Schoolالثانوية واللواء  Gilbert Gozaloخريج مدرسة ( )Westside High Schoolالثانوية.
خدم ( )Zapantaضمن مهام واجبة لفترتين في عمليّة تحريرالعراق إحداهما عملية الفجرالجديد في العراق والثانية عملية
إصالح الكويت  .خدم (  )Gozaloفي عملية الحرية الدائمة في أفغانستان وخدم (  )Dangلفترتين في عملية تحريرالعراق
وفترة واحدة في قوات كوسوفو .تم تأسيس برنامج ( )JROTCفي المنطقة التعليمية ( )HISDفي عام  6291ويوجد حاليًا 92
برنامجً ا للجيش و  4سالح البحرية وواحد للقوة الجوية ضمن برنامج ( )JROTCفي السنة الدراسية .9262-9262
فعاليات المنطقة التعليمية اآلسيوية األمريكية خالل شهر مايو
سيقام عشاء التراث األمريكي اآلسيوي والمحيط الهادئ في  61آيار(مايو) في (  )Kim Sonبالقرب من وسط المدينة .سيتم
تكريم ثالثة من المعلمين األمريكين اآلسيويين في اإلحتفال.
تشرف اللجنة االستشارية اآلسيوية في المنطقة التعليمية( )HISDعلى معرضين في مركز Hattie Mae White
Educational Support Center:



قانون اإلستبعاد الصيني لعام  6229الذي يعرض للفترة من  02نيسان(أبريل) إلى  4آيار(مايو) الذي تنظمته الجمعية
التاريخية الصينية األمريكية
تاريخ السكك الحديدية العابرة للقارات للفترة من  2إلى  66آيار(مايو) الذي ينظمه تحالف المواطنين األمريكيين
الصينيين

سيعرض قسم الفنون الجميلة في المنطقة التعليمية( )HISDيوم الجمعة في  66آيار(مايو) ظهراً العروض التالية للطالب:







مدرسة ( )Arabic Immersion Magnet Schoolالجذب الجيّد العربية :الدبكة من قبل مجموعة واحدة.
مدرسة ( )Bellaire High Schoolثالث عروض منفردة أحدهم يقدم رقصة منغولية وأحد الطالب يعزف( Gu
 )Zheng,على الة موسيقية صينية وأخر يقدم فنون الكونغ فو القتالية.
مدرسة ( ) Mandarin Immersion Magnetتقدم رقصات شعبية من قبل طالبين بشكل منفرد.
Meyerland MPVA
Revere Middle School: Bollywood number
مدرسة ( )T.H. Rogers Schoolتقدم رقص ( )Diwaliمن قبل مجموعتين.

تدعو المنطقة التعليمية( )HISDوتشجع على المشاركة في إحتفاالتهم في شهرالتراث الوطني اآلسيوي والمحيط الهادي
األمريكي من خالل نشر الصورعلى  Twitterباستخدام الهاشتاك . #AsianPacificHeritage.

