التبرع بمبلغ  7.4مليون دوالر لدعم الطالب والمعلمين في مدارس هيوستن التي تضررت وأغلقها إعصار
هارفي
سبعة مدارس من المنطقة التعليمية ( )HISDتتقاسم التمويل من شركة أرامكو للخدمات

أعلنت مؤسسة المنطقة التعليمية ( )HISD Foundationاليوم عن سبع مدارس ستستفيد من التبرع الذي تبلغ قيمتة  7.4مليون
دوالر المقدم من شركة أرامكو للخدمات وهي شركة تابعة لشركة أرامكو السعودية ومقرها هيوستن .هذة المدارس تم
تهجيرطالبها بسبب األضرا رالتي لحقت بها من إعصارهارفي
وقال المشرف ريتشارد كارانزا" :إن المدارس التي ستستفيد من هذه المنحة ال تزال تسعى بإتجاة اإلحساس بالحياة الطبيعية".
"من الجيد أن نعرف أن هؤالء الطالب والموظفين والمجتمعات المدرسية هم المستفيدين من هذا الكرم واللطف" .
سيتم إستخدام التبرع من قبل مؤسسة المنطقة التعليمية ( )HISDلتعزيزالتكنولوجيا وتلبية طلبات إحتياجات المدارس وهي:
، Braeburn, HilliardK Kolter, Mitchell, Robinson, Scarborough elementary schools, Liberty High School

وتشمل المواد على سبيل المثال ال الحصر:







مواد تعليمية للمعلمين بما في ذلك برامج تعليمية ومواد إعداد اإلختبارات.
موارد لدعم برامج الدروس الخصوصية بعد المدرسة وفي عطلة نهاية األسبوع.
لوازم تعليمية للمعلم والطالب مثل المكاتب وألواح الكتابة والكراسي.
الكتب والرفوف إلعادة المكتبات التالفة.
األالت موسيقية.
معدات النادي الرياضي

يقول جوليان ديكنسون( )Julianne Dickinsonمدير مدرسة كولتر) ( Kolterاالبتدائية" :إن المرونة التي أظهرها طالبنا أثناء
إنتقالهم إلى المدرسة المؤقتة  -وبعضهم يستقل الحافلة لمدة ساعة وفي عدة إتجاهات -كانت شهادة حقيقية"" .نحن نعمل لتوفير
مساحات آمنة للطالب للتعلم والنمو .وبدعم من أرامكو لدينا اآلن القدرة على إعادة بعض األنشطة الهامة مثل الدروس
الموسيقية أو الدروس الخصوصية بعد المدرسة التي تم إلغاؤها بعد العاصفة".
زار ممثلو أرامكو كل مدرسة وإستمعوا إلى مديري المدارس وخططهم إلعادة مدارسهم إلى وضعها .وسيتم إستخدام المواد
التي سيتم شراءها لكل مدرسة في مواقعها المؤقتة حتى يتم إعادة بناء كل مدرسة بشكل كامل وآمن من أجل إستئناف الفصول
الدراسية .سيتم نقل جميع المواد مثل اآلالت الموسيقية والكتب والمكاتب ومعدات الصالة الرياضية إلى المدارس الدائمة حتى
يتمكن الطالب والمعلمين إستخدامها في المستقبل.

وقال الرئيس التنفيذي للخدمات في شركة أرامكو باسل أبو الحمايل" :أردنا أن نساعد بطريقة تؤثرعلى الحياة اليومية لألطفال
الذين يلتحقون بهذه المدارس السبع التي تأثرت بشدة بإعصار هارفي" " .يمكننا ان نتصورمدى الصعوبة أن يستقرالجميع في
منشأة جديدة بعد النزوح .نحن نأمل أن يحدث تبرعنا فرقا إيجابيا في الحياة اليومية للطالب وأولياء األمور والمعلمين".
لإلتصال:
Ann Scott
الرئيس التنفيذي للتطويرفي المنطقة التعليمية ()HISD
713-556-7275
ascott10@houstonisd.org
Krystal Patout
Pierpont for Aramco Services

)936-870-6367 (m
kpatout@piercom.com

نبذة عن مؤسسة المنطقة التعليمية()HISD
مؤسسة المنطقة التعليمية( )HISDشريكة مع المنطقة التعليمية المستقلة للمدارس في هيوستن ( )HISDلتأمين الدعم الخاص
وإدارة األموال وتوفيرالمساءلة للمانحين .وتتسق جهود المؤسسة مع األولويات المؤسسية التي يضعها المشرف على المدارس
ومجلس التعليم .وتوفراألموال التي جمعتها مؤسسة المنطقة العليمية( )HISDموردا للنهوض بالمبادرات األساسية مع المنطقة
التعليمية المستقلة للمدارس في هيوستن ( .)HISDالمؤسسة هي منظمة غير ربحية مستقلة  )c)(3(105يديرها مجلس من
المتطوعين من رجال األعمال والمجتمع والقادة الخيريين.
نبذة عن شركة أرامكو للخدمات
نحن شركة مقرها الواليات المتحدة تابعة لشركة أرامكو السعودية وهي شركة عالمية رائدة في مجال الطاقة والكيماويات
المتكاملة ولديها وجود في الواليات المتحدة منذ أكثر من  00عاما .نحن مساهمون في قطاع الطاقة في الواليات المتحدة من
خالل التوظيف والشراكات مع نظرائنا في مجال الطاقة وشركات خدمات النفط والصناعة المشتركة والتعاون األكاديمي
والبحث والتطوير التكنولوجي .مقرنا الرئيسي في هيوستن ولدينا مكاتب ومختبرات في واشنطن العاصمة وبوسطن وديترويت
ونيويورك .ونحن ملتزمون بأن نكون مساهمين بشكل إيجابي في المجتمعات التي نعيش ونعمل فيها وأن نحدث فرقا من خالل
التوعية التي تعود بالفائدة على الفنون وعلوم األرض والبيئة. www.aramcoservices.com

