
،)HISD( أعزائنا يف مجتمع املنطقة التعليمية

بعد مرور 100 يوماً على عملي كمشرف على املنطقة التعليمية )HISD( أود أن أشارككم ما أجنزناه بشكل جماعي وما 
سمعته وتعلمته من مشاركتي املجتمع وما الذي سنركز عليه مباشرة وعلى مدى السنوات القادمة جلعل املنطقة التعليمية 

)HISD( منطقة تقدم جلميع طالبها تعليماً استثنائياً. 

لقد التحقت باملنطقة التعليمية )HISD( وأنا على علم بأن هناك العديد من األشياء واملجاالت املدهشة يف املنطقة 
التعليمية التي ميكننا ويجب علينا القيام بها بشكل أفضل لطالبنا وعائالتنا. وبصفتي رياضياً سابقاً لدي رغبة متأصلة 
يف الفوز وهذه الرغبة تتحقق يف دوري احلالي. أود العمل مع فريق املنطقة التعليمية )HISD( وأولياء األمور واملوظفني 

واملجتمع لضمان الفوز لطالبنا من خالل حصولهم على الدعم األكادميي واالجتماعي والعاطفي الذي يجتاحونه لالزدهار 
واالستعداد للجامعة والعمل.

خالل األشهر الثالثة املاضية ركزت جهودي على فهم الوضع احلالي للمنطقة التعليمية وما يريده املجتمع منا من خالل 
مجموعة واسعة من نشاط جلسات االستماع والتعلم. باإلضافة إلى ذلك عملت أيضاً مع فريقي التخاذ إجراءات فورية 

بشأن املسائل املهمة مثل سالمة الطالب وفقدان التعلم ومشاركة الطالب.

سيبدأ هذا التقرير بتسليط الضوء على ما متكنا بالفعل من حتقيقه كفريق. ومن ثَم يُلخص ما سمعته وتعلمته عن املنطقة 
التعليمية من خالل املشاركة العميقة مع الطالب، وأولياء األمور، واملوظفني، واملجتمع. وأخيراً سوف يسلط الضوء على 

أولويات املنطقة التعليمية املهمة التي قمت بتطويرها من خالل هذه املشاركة التي ستكون مبثابة حجر الزاوية جلميع 
جهودنا للسير قدماً الى األمام.

كانت جلسات اإلستماع والتعلم مجرد اخلطوة األولى على طريق مستقبل مثير ينتظر املنطقة التعليمية )HISD(. أنا ملتزم 
 )HISD( بالشفافية واإلنفتاح يف كل خطوة نخطوها على الطريق. وأتطلع إلى العمل مع املجتمع وفريق املنطقة التعليمية

يف غضون األشهر القليلة املقبلة لتطوير خطة إستراتيجية مدتها خمس سنوات سأشاركها مع اجلمهور بحلول أذار/مارس 
2022. وستحدد اخلطة اإلجراءات اجلريئة واملبتكرة التي سنتخذها لتحسني النتائج بشكل كبير وتوسيع الفرص لطالبنا. 

نود أن نسمع منكم. وسيكون هاك استبياناً على موقعنا اإللكتروني HoustonISD.org/100DayReport حيث ميكنكم 
مشاركة مالحظاتكم. 

التحديات التي نواجهها حقيقية لكن الفرص يف األمام استثنائية. إنا أتطلع إلى كل شيء سوف 
ننجزه معاً.

مع التقدير

تقرير 100 يوم
Millard House II للمشرف 

على املنطقة التعليمية

)HISD( املشرف املنطقة التعليمية



 على الرغم من التحديات العديدة التي أحدثها الوباء إال أنني فخور بالعمل مع مجتمعنا وموظفينا لتحقيق خطوات
 كبيرة لطالبنا وعائالتنا. وأود يف مشاركة بعض هذه األشياء الرئيسية التي متكنا من حتقيقها كفريق خالل األشهر

القليلة املاضية:

•  لقد قمنا بإفتتاح جميع مدارسنا بشكل أمن وأعدنا أكثر من 190.000 طالبًا للتعليم احلضوري وباحلافظه على 
واحدة من أدنى معدالت حاالت كوفيد-19 النشطة يف الوالية )0.21%(. لقد فعلنا ذلك من خالل العمل خالل 

فصل الصيف مع خبراء طب محليني وعلى مستوى البالد لتجديد خطة السالمة يف منطقتنا التعليمية وحتسينها 
بشكل كبير ومن خالل تدريب ودعم املدراء واملوظفني يف املدارس. 

•  قمنا بتطوير وإطالق خيارات التعليم اإلفتراضي ألكثر من 23000 طالبًا يعانون من ضعف يف جهاز املناعة أو 
اضطروا إلى احلجر الصحي. وهذا يعني أن هؤالء الطالب لم يفقدوا حلظة من التعلم.

•  بالرغم من النقص احمللي وعلى مستوى البالد يف املعلمني لقد بدأنا العام الدراسي مبعلمني معتمدين يف 
الفصول الدراسية أكثر مما كان عليه قبل الوباء. لقد فعلنا ذلك من خالل توزيع أكثر من 250 موظفاً يف املدارس 

من أعضاء املكتب املركزي الذين يحملون شهادات معتمدة يف التدريس لضمان حصول الطالب على تعليم جيد.

•  لقد قمنا بتطوير وتنفيذ خطة إعادة مشاركة الطالب التي نتج عنها تسجيل أكثر من 18000 طالبًا يف املنطقة 
التعليمية منذ اليوم األول من املدرسة. ولقد طرقنا األبواب وإجرينا املكاملات الهاتفية وأرسلنا رسائل بريدية 

واشتركنا مع املنظمات املجتمعية للعثورعلى الطالب االغائبني وإعادتهم الى املدارس. 

•  لقد إستخدمنا أموال اإلغاثة الفيدرالية اخلاصة بكوفيد )ESSER( وبطرق تدعم سالمة الطالب وتعلمهم 
ورفاهيتهم. وقد شمل ذلك توسيع البرامج التعليمية يف جميع املدارس واإلستثمار يف مستشارين إضافيني 

ومتخصصني وتقدمي الدعم اإلضايف للطالب ذوي االحتياجات األكثر.

•  لقد بدأنا عملية االنتقال إلى نظام تقييم جديد من شأنه أن يزود املعلمني ومدراء املدارس مبزيد من الدعم 
وفرص النمو. وسيساعد هذا التقييم يف زيادة قدرة املعلمني وسيكون لة تأثير إيجابي مباشر على تعلم الطالب.

•  لقد قمنا بطلب دعم العمل اخليري ومن بعض كبار اخلبراء يف البالد ملساعدتنا يف التخطيط بشكل فعال كنظام 
مدرسي. وسيساعدنا هؤالء اخلبراء يف تقييم وحتسني بعض املجاالت مثل املناهج والتعليم اخلاص واملشاركة 

العائلية، واملوارد البشرية، والتمويل، وغيرهما.

•  لقد قمنا بتجميع إحدى أكثر فرق القيادة التنفيذية موهبة وتنوعًا يف البالد. وسيمكننا ذلك من تنفيذ العمل 
الذي يجب أن القيام به لطالبنا وازدهارهم. 

ما الذي أجنزناه



خــالل أول 100 يومــاً أمضيتهــا يف عملــي كمشــرف علــى املنطقــة التعليميــة بحثت عن أكبر عدد 
ممكــن مــن الفــرص لالســتماع مــن املجتمــع والتعرف على الوضع احلالي والتطلعات املســتقبلية 
للمنطقــة التعليميــة. لقــد فعلــت ذلــك مــن خــالل زيارة العشــرات من املدارس خالل العديد من 

املجتمعــات املتنوعــة يف هيوســن والتعــرف علــى الفــرص والتحديات التي يواجههــا طالبنا وعائالتنا 
وموظفينا بشــكل مباشــر. وشــاركت يف مجموعات التركيز واالجتماعات مع الطالب وأولياء األمور 

واملعلمــني واإلداريــني لفهــم جتاربهــم وآمالهــم يف املنطقــة التعليمية. ولقد قمت أيضاً بإســتضافة 
16 نــدوه مفتوحــة يف جميــع أنحــاء املدينــة للحصــول علــى مالحظات صريحة فيمــا يتعلق مبا يجري 
حاليــا بشــكل جيــد يف املنطقــة التعليميــة ومــا يحتاج إلى حتســني. باإلضافة إلــى ذلك إلتقيت بقادة 
املجتمــع مــن قطاعــات متعــددة مبــا يف ذلك احلكومة والشــركات واملنظمات غيــر الربحية والدينية 
لإلســتماع إلى وجهات نظرهم. وفيما يلي أهم األشــياء التي ســمعتها وتعلمتها من هذه املشــاركة 

الواســعة مع املجتمع:

•  أولياء األمور والطالب واملجتمع يعطون أولوية عالية ويرغبون يف مشاركة معلمني ومدراء وموظفي دعم 
فعالني ومهتمني. وغالباً ما مت التأكيد على احلاجة إلى تطوير وتوظيف واإلبقاء على معلمني ومدراء 

وموظفي دعم فاعلني كأهم شيء يجب أن نركزعليه كمنطقة تعليمية.

•  هناك رغبة وضرورة واسعة النطاق لتعزيز التدريس والتعليم يف جميع املدارس. أن جودة التعليم والتعلم 
تختلف اختالفاً كبيراً عبر املنطقة وأن هذة اإلختالفات يف املناهج واإلختبارات والتعليم يف الفصل الدراسي 

تقود إلى نتائج أكادميية غير عادلة وخاصة األطفال الذين يحضرون أكثر من مدرسة يف املنطقة التعليمية 
)HISD( أثناء حياتهم املدرسية.

•  املجتمع فخور للغاية ويدعم املدارس وبرامج اجلذب اجلّيد)magnet( والتي نالت استحسانًا كبيرًا، ولكن 
هناك رغبة وحاجة إلى املزيد من املدارس العالية األداء والبرامج املتخصصة وال سيما يف املجتمعات 

احملرومة. ولقد أوضح العديد من أولياء األمور والطالب أنه على الرغم من وجود مدارس وبرامج متخصصة 
وعالية األداء يف املنطقة التعليمية إال أن هناك مناطق يف جميع أنحاء املدينة ال توجد فيها هذه املدارس وأن 

اخليارات الوحيدة املوجودة هي املدارس ذات األداء املتدني وبشكل مستمر.

•  تقدم املنطقة التعليمية مجموعة واسعة من اخلدمات واملوارد للطالب، ولكن ال يتم توزيعها دائمًا بشكل 
عادل بني املدارس. تختلف جتربة الطالب والعائلة اختالفاً كبيراً بني املدارس واألحياء السكنية. وهذا يشمل 
اخلدمات األساسية مثل املنشأت واملكتبات واخلدمات الصحية واإلجتماعية والعقلية وتعليم الفنون اجلميلة 

واملناهج الدراسية والوصول إلى الدورات الدراسية املتقدمة

•  تشعر العديد من العائالت التي لديها أطفال من ذوي اإلحتياجات اإلستثنائية باإلحباط ألن املنطقة 
التعليمية لم تِف بوعدها وإلتزاماتها بتزويد أطفالهم باخلدمات والدعم الضروريني ليتطوروا أكادمييًا. أن 
الطالب ذوي اإلحتياجات اإلستثنائية وبضمنهم ذوي اإلحتياجات اخلاصة ومتعلمي اللغة اإلجنليزية ال يبلغوا 

إمكاناتهم األكادميية الكاملة.

كانت هناك بعض القصص املُبهجة واملُلهمة والتي سمعتها من أولياء األمور والطالب وبينما كانت هناك قصص أخرى 
مفجعة ومن الصعب سماعها. وعلى كل حال أن ما سمعته باستمرارمن املجلس كان رغبة ويدفعنا للقيام بعمل أفضل 

جلميع طالب املنطقة التعليمية )HISD( وعائالتهم.

ما سمعته وتعلمته



بصفتــي قائــد املنطقــة التعليميــة يســعدني اإلعــالن عــن األولويات اخلمســة التالية للمنطقة التعليمية التي ســتوجه 
قراراتنــا وتشــكلها وتخصــص املــوارد وحتــدد اإلجــراءات للمضــي الى األمام. أن هذه األولويات هي إنعكاس وإســتجابة 

مباشــرة ملــا تعلمتــه وســمعت من طالبنا، وأولياء األمــور، واملوظفني، واملجتمع.

1  تنمية املواهب الى املستوى العاملي وعلى جميع املستويات - سنقوم بتنفيذ إستراتيجية طموحة وشاملة 
لتوظيف وتطوير والبقاء على معلمني ومدراء وموظفي دعم فعالني ومهتمني.

2  توفير فرص وموارد متكافئة يف كل مدرسة مدرسة - سوف نضمن أن تقدم كل مدرسة جتربة أساسية جيدة 
للعائلة والطالب وتدعم منو الطفل ككل.

3  تعزيز التدريس والتعليم العالي اجلودة - سوف نقدم منهاج تعليمي جذاب وصارم لتعزز األداء األكادميي.

4  ضمان املدارس والبرامج العظيمة يف كل مجتمع - سنعمل على تسريع أداء الطالب من خالل إجراءات 
جريئة ومبتكرة يف املدارس ذات األداء الضعيف وبإستمرار.

5  تقدمي خدمات فعالة ودعم للطالب ذوي االحتياجات االستثنائية - سنقوم بتنفيذ أنظمة وخدمات عالية 
اجلودة التي من شأنها تزيد من حتصيل الطالب ذوي اإلحتياجات املتخصصة مبا يف ذلك الطالب ذوي 

اإلحتياجات اخلاصة ومتعلمي اللغة اإلجنليزية.

أنا على ثقة من خالل التركيز على هذه األولويات كمجتمع سنصبح أفضل منطقة تعليمية توفر الفرص التعليمية 
املتميزة لطالبها وعائالتها والتي يحتاجون إليها ويستحقونها.

أولويات املشرف على املنطقة التعليمية



أنا أتطلع ُقُدَمًا

أنــي أتطلــع إلــى مواصلــة التعاون مع املجتمع ومــع فريقي لتطوير 
خطة إســتراتيجية سأشــاركها مع اجلمهور بحلول أذار/مارس 

2022. أن هذة اخلطة ســتزودنا ببرنامج عمل للســنوات اخلمس 
القادمة وســتحدد اإلجراءات الرئيســية التي ســنتخذها لتعزيز كل 

مــن أولويات املنطقــة التعليمية.
 

ال ميكننــا القيــام بهــذا العمــل مبفردنا وعلى كافة املجتمع املســاهمة 
يف ذلــك إيجابيــاً. ومــع ذلــك أنــا علــى ثقــة بأننا كمجتمــع ميكننا 

القيــام بهــذا العمل وســننجح.

HoustonISD.org/100DayReport


