مجلس التعليم في الوالية ينشئ الدراسات اإلثنية على أساس درس(مساق)المنطقة
التعليمية( )HISDللدراسات المكسيكية األمريكية

دوغالس توريس ادواردز (في الوسط) مع إليزابيث سانتوس وسيرجيو ليرا -أعضاء مجلس تعليم المنطقة التعليمية
()HISD
لقد تكريم مؤلف المساق من قبل سيلفستر تيرنررئيس البلدية وعضوالمجلس روبرت غاليغوس
بعد أكثر من أربع سنوات من النقاش سيتم إستخدام درس (مساق) الدراسات المكسيكية األمريكية الرائدة في المنطقة
التعليمية( ) HISDكإطار ألول مساق دراسي للدراسات اإلثنية في جميع أنحاء الوالية.
صوّت مجلس التعليم افي الوالية ) (SBOEباإلجماع في  31نيسان (أبريل) لوضع معايير()TEKSلدرس الدراسات
اإلثنية على أساس مساق(درس) المنطقة التنعليمية( )HISDالذي كتبه في بشكل رئيسي التربوي المخضرم
دوغالس توريس إدواردز

حصل مساق(درس) المنطقة التعليمية على موافقة الوالية في عام  5132بعد أن إختار مجلس والية تكساس للتعليم
السماح للمناطق التعليمية المحلية بإنشاء صفوف خاصة بها بدالً من مساقات دراسية على مستوى الوالية في عام
.5132
قال توريس ادواردز "إن الموافقة على الدرس من قبل الجمهوريين والديمقراطيين على حد سواء في مجلس تعليم
الوالية يعني أن الدراسات اإلثنية تم اإلعتراف بها أخي ًرا ألعطاء فرص رائعة لجميع الطالب إلستكشاف قوة التاريخ
بمستوى الدقة والعمق الذي ال يمكن فعله عادةً في دروس الدراسات االجتماعية التقليدية "" .واألهم من ذلك أن نفهم
تجربتنا بوصفنا تكساس وأميركا بشكل أعمق يجب أن ندرس تاريخنا بشكل أعمق والدراسات المكسيكية األمريكية
هي طريقة رائعة للبدء في القيام بذلك"
لدى توريس إدواردز  32سنة من الخبرة في التعليم من مرحلة رياض األطفال إلى الصف الثاني عشر ودورقيادي
في المنطقة التعليمية ( )HISDويقوم حاليًا بإدارة اللغات العالمية في المنطقة التعليمية في قسم التعليم المنقدم وقد شغل
سابقا ً منصب منسق الدراسات اإلجتماعية في التعليم المتقدمة لمدة ثالث سنوات.
تم اإلعتراف بتوريس ادواردزالمؤلف الرئيسي للدرس في المنطقة التعليمية( )HISDمن قبل سيلفستر تيرنررئيس
بلدية هيوستن وعضوالمجلس روبرت غاليغوس خالل إجتماع مجلس المدينة يوم الثالثاء.
تكريما لعمله في تطويرالدرس قدم غاليغوس عضو المجلس توريس ادواردز ليتزامن اإلعالن مع شهر( Tejano
 )History Monthالذي يستمر من، 51يسان (أبريل)  32 -أيار(مايو) .وقد حضراإلجتماع كل من سيرجيو ليرا و
إليزابيث سانتوس أعضاء مجلس التعليم و دونا باهوريتش رئيسة مجلس التعليم في الوالية وآنا هيرنانديز عضوة
مجلس النواب وأرماندو وول عضومجلس الشيوخ والسناتور سيلفيا جارسيا إجتماع مجلس مدينة هيوستن.
قال عضو المجلس غاليغوس "لقد درس التربويون والمختصون من جميع أنحاء الوالية نموذج المنطقة التعليمية
( )HISDإلنشاء درس مبتكر حول تاريخ (  )Tejanoوالدراسات المكسيكية األمريكية  -وهي االدرس الوحيد
للدراسات العرقية التي أقرتها وكالة التعليم في تكساس"" .من خالل المعلمين والمشرفين المتفانين في المنطقة
التعليمية من أمثال لسيد دوغالس توريس إدواردزإعتمدت الوالية معاييرالمناهج الدراسية التي ستقوم بتعلم الطالب
من جميع أنحاء الوالية حول المساهمات الهامة لألميركيين المكسيكيين".
ضا المضي قد ًما في وضع إطارالعمل بحيث يمكن إنشاء دورات
ويخطط مجلس التعليم افي الوالية ) (SBOEأي ً
دراسية تدرس مجموعات عرقية أخرى وسوف تتطلع الى المنطقة التعليمية ( )HISDكشريك في تطويرالمناهج
الدراسية .ستقوم الوالية خالل الشهرين القادمين بتعديل معاييردرس هيوستن وتطلب أراء الجميع .من المتوقع أن
يكون الدرس جاهز للعام الدراسي 5151-5132

