مجلس األمناء يوافق على تمديد الدراسة
في إجتماع مجلس األمناء العادي األول منذ إعصارهارفي الذي أدى الى تأخير بدأ العام الدراسي وافق مجلس التعليم في
المنطقة التعليمية المستقلة للمدارس في هيوستن( )HISDعلى تعويض الوقت الدراسي .لقد سبق وأن وافقت وكالة التعليم في
تكساس على إعفاء الطالب من التسعة أيام األولى التي إستغرقتها العاصفة .ومع ذلك ،فإن الطالب الذين سيحضرون الدراسة
في ال  21مدرسة التي تبدأ فيها الدراسة في وقت الحق فيجب تعويض أيام الوقت الضائع في تلك المدارس.
قال ريتشارد كارانزا المشرف العام على المنطقة التعليمية (" )HISDال يوجد حل كامل"" .وكما تحدثنا عن الطقس ،ستكون
المرونة هي المفتاح .ولكننا يجب أن نتأكد أيضا من أن الوقت اإلضافي ليس مجرد وقت للجلوس على المقاعد".
وافق المجلس على  12دقيقة إضافية في وقت الحصص التدريسية في أربع مدارس وهي :
 Bellaire High, Northside High, Key Middle, and Robinson Elementaryوعلى  22دقيقة إضافية من في
وقت الحصص التعليمية في ثمان مدارس وهي
Liberty High, Forest Brook Middle, Mitchell Elementary, Braeburn Elementary, R.P. Harris
Elementary, Hilliard Elementary, Kolter Elementary, and Scarborough Elementary.
وسيكون اليوم الذي فية وقت إضافي في اليوم األول من بدأ الدراسة في كل مدرسة ويستمرطيلة الفصل الدراسي األول .ويعاد
العمل في المواعيد العادية في فصل الربيع.
كما وافق مجلس األمناء على إعادة تسمية مرفق دعم الخدمات الغذائية في المنطقة التعليمية ( HISD Food Services
 ) Support Facilityبإسم  .Hexser T. Holliday Food Services Support Center.كان هوليداي مساعد
المشرف العام للمنطقة التعليمية وأول مديرأسود لخدمات األغذية في المنطقة التعليمية وأول من شغل هذا المنصب في البالد.
وخالل الإلجتماع أعلن المشرف العام أيضا أن صندوق إعصار هارفي لإلغاثة التابع لمؤسسة المنطقة التعليمية قد جمع أكثر
من  2.1مليون دوالر .وسوف تستخدم هذه األموال للمساعدة في جهود المنطقة في مساعدة جميع األسر للتعافي من اإلعصار.
وقد بدأت المنطقة بشراء الغذاء وبعض المواد التي يحتاجها طالبنا وتم وزيع التبرعات التي تم إستالمها إلى العوائل التي
تحتاج إليها أكثر من غيرها.

