
SUPERINTENDENT MILLARD HOUSE II 
خطة املنطقة التعليمية )HISD( اإلستراجتية 



،)HISD( الى عائلة املنطقة التعليمية

.)HISD(أنا وفريقي متحمسون ملشاركة رؤيتنا ملستقبل املنطقة التعليمية
 

 هذه الرؤية جريئة وواضحة وقد جتسدت من قبل طالبنا وعائالتنا ومعلمونا وشركائنا يف املجتمع.
إنها ترمي إلى هدف وحيد يتمثل يف حتسني نتائج كل طالب يدرس يف مدارسنا.

ولقد تعلمنا الكثير يف األشهر العديدة املاضية. ويتطلع أولياء األمور إلى منطقة تعليمية توفر ألطفالهم تعليماُ على مستوى 
عاملي وتلبي إحتياجاتهم التعليمية الفريدة. وأن املعلمني يتوقون للحصول على الدعم يف عملهم. ويجب أن تكون األنظمة 

بتعيني موظفني ذوي جودة عالية وتطويرهم واالحتفاظ بهم يف جميع املستويات. نحن نعلم أن العديد من الطالب يحصلون 
على تعليم إستثنائي يف مدارس املنطقة التعليمية )HISD( لكن تركت بدون تغير فهناك العديد من املجتمعات يف املنطقة 

التعليمية)HISD( حيث توجد مدارس D و F فقط. أن العائالت تتوقع ويحق لها أن تكون جزءاً من القرارات املتخذة 
لطالبها ومدارسهم ومنطقتهم. ويطالب املجتمع مبنطقة تعليمية شفافة وتعمل بأقصى درجات النزاهة.

يجب أن نتعلم من املاضي ونتطلع إلى املستقبل.

إن قضية التغيير واضحة ونحن مستعدون للعمل معكم لتحويل املنطقة التعليمية )HISD( إلى منطقة ميكننا أن نفخر 
بها جميعًا.

 
نحن متحمسون لتقدمي خارطة الطريق هذه ملستقبل املنطقة التعليمية )HISD(. أنها تضع إطاراً لتزويد الطالب بتجربة 

تعليمية عالية اجلودة ومبا يضمن حصول جميع العائالت على نفس التجارب التعليمية بغض النظر عن املدرسة التي 
يحضرونها ويجعل املنطقة التعليمية )HISD( الوجهة للطالب من أصغر املتعلمني يف مرحلة ما قبل الروضة إلى هؤالء 

الطالب املتخرجني باملهارات واملعرفة الالزمة إلعدادهم للكلية والوظيفة واحلياة.

 يبدأ العمل على تغيير هذه املنطقة التعليمية األن. وسوف لن يكون األمر سهاًل وال ميكن القيام به مبفردنا.
نود منكم أن تقفوا تعملوا معنا، وحتملونا املسؤولية يف كل خطوة على الطريق. 

 
لنبدأ العمل!

Millard House I I

ف ملشــر ا
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مت إنشاء املنطقة التعليمية املستقلة للمدارس يف هيوسنت )HISD( يف عام 1923 بعد أن صوت املجلس التشريعي يف تكساس 
 )HISD( لفصل مدارس املدينة عن حكومتها البلدية. تغطي املنطقة التعليمية أكثر من 333 مياًل مربعاً. املنطقة التعليمية

هي أكبر منطقة تعليمية يف تكساس وثامن أكبر نظام للمدارس العامة يف الواليات املتحدة. فهي موطن 274 مدرسة وأكثر من 
194000 طالباً و27000 موظفاً تقريباً. 

ِ شأنها شأن املدينة التي يطلق عليها اسم املنزل. تفتخر املنطقة التعليمية 
)HISD( بهيكل طالبي متنوع، يشكل الطالب من أصل إسباني 62 يف املائة من 
السكان اعتباراً من العام الدراسي 2021-2022 ويشكل الطالب األمريكيون من 

أصل أفريقي أكثر من 22 يف املائة من اجلسم الطالبي. و يشكل الطالب البيض 
ما يقارب من عشرة يف املائة من السكان ويبلغ عدد الطالب اآلسيويني حوالي 
أربعة يف املائة. يف املنطقة التعليمية )HISD( يتم التحدث بأكثر من 100 لغة.

املنطقة التعليمية املستقلة للمدارس يف هيوسنت )HISD( يحكمها مجلس تعليمي 
من تسعة أعضاء ويتم إنتخاب األعضاء من تسع مناطق منفصلة ويخدمون 

لفترات متداخلة مدتها أربع سنوات. وتتمثل مهمة املجلس يف تعليم الطفل ككل 
وبشكل منصف بحيث يتخرج كل طالب باألدوات الالزمة للوصول إلى إمكاناته 

الكاملة. ويحدد مجلس التعليم أيضاً أهداف املنطقة التعليمية باإلضافة الى 
القيود التي يعمل مبوجبها املشرف.

يتم تعيني املشرف على املدارس من قبل مجلس التعليم ويعمل كرئيس إداري 
)Millard House II(للمنطقة التعليمية . يف حزيران/يونيو 2021، مت اختيار

.)HISD( باإلجماع من قبل مجلس التعليم ليكون مشرفاً على يف املنطقة التعليمية

194,607 
تعليم 

طالبًا

تخدم طالبنا
مدرسة274

واحد من أكبر أرباب العمل يف هيوسنت
موظفًا 27,040

أكثر من 300
ميل مربع

أكبر
 منطقة تعليمية

يف تكساس

Hispanic    African American 
White    Asian     Other

DEMOGRAPHICS

62%

22%

10%

4%
2%
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الشراكة املجتمعيه
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الشراكة املجتمعيه
 لقد أطلقت املنطقة التعليمية )HISD( عملية التخطيط اإلستراتيجي يف أب/أغسطس 2021 بعد أسابيع فقط من اليوم األول 

لوجد املشرف )Millard House II( يف املنطقة التعليمية. وعلى مدار خمسة أشهر إستمعنا وتعلمنا من وجهات نظر أولياء 
األمور والطالب واملعلمني ومدراء املدارس وموظفي الدعم واألعضاء اآلخرين يف مجتمع هيوسنت. ومن خالل االجتماعات العامة 
و ومجاميع التركيز واالستبيانات لقد إستمعنا ملعرفة ما تقوم به املنطقة التعليمية بشكل جيد وما يحتاج إلى حتسني. ما سمعناه 

يف اجللسات مع املجتمع ساهم يف حتديد أولويات املشرف.

باإلضافة إلى مشاركة أصحاب املصلحة ركزت املنطقة التعليمية على التعلم من البيانات واألبحاث. وشمل ذلك قراءة معمقة 
لبيانات األداء املدرسي ونتائج الطالب واملوارد البشرية والعمليات والتمويل. لقد تشاورنا مع الباحثني احملليني والوطنيني 

واملهنيني التربويني لفهم كيف ميكننا البدء يف معاجلة بعض التحديات املستمرة يف املنطقة التعليمية.

كجزء من صياغة اخلطة لقد مت تخصيص أعضاء مجلس التعليم يف املنطقة التعلمية)HISD( لدفع العمل. ومت تكليف هؤالء 
القادة بالتعاون لتبادل األفكار املهمة والتواصل باستمرار مع املعلمني واإلداريني وموظفي الدعم للحصول على املعلومات 

والتخطيط لتحديد املوارد واألنظمة املطلوبة لتنفيذ حلول طموحة. وعندما بدأت اخلطة يف التبلور إستضفنا جولة أخرى من 
مشاركة أصحاب املصلحة واإلستماع إلى مجموعات التركيز واحملادثات املجتمعية لتحسني العمل.

نحن على ثقة من أن هذه اخلطة االستراتيجية وعلى مدار خمسة سنوات ، ستعالج التحديات التي أفرزتها أنشطة »اإلستماع 
والتعلم« وستحقق األهداف التي حددها مجلس التعليم وتسمح للمنطقة التعلمية)HISD( بالوصول إلى إمكاناتنا وأهدافنا.

اإلستماع والتعلم تقف املنطقة التعليمية )HISD( على إستعداد لدفع املنطقة 
التعليمية إلى األمام ويف إجتاه جديد وسنفعل ذلك بالشراكة مع عائالتنا وطالبنا 

وموظفينا ومجتمعنا. لقد قدمت أصوات شركائنا إرشادات مهمة ساعدتنا يف 
رسم الطريق إلى األمام. 

فعالية )إستمع وتعلم(        فعاليات3
)طاولة مستديرة(

أكثر من 700
مشارك بشكل إجمالي

6,000
 إجابة إلستبيان
خبرة املوطفني 

50,000 
إجابة إلستبيان جتربة 
الطالب وأولياء األمور
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ما تعلمناه

لقد ساعدتنا جلسات »اإلستماع والتعلم« األولية على اكتساب فهم أعمق للمنطقة التعلميه )HISD(. لدي املنطقة التعليمية 
العديد من نقاط القوة. لقد تعلمنا أيًضا بعض احلقائق الصعبة التي تشير إلى أننا بحاجة إلى التحسني. ولق مت تصميم هذه 

اخلطة اخلمسية للبناء على نقاط قوتنا ومزايانا مع حل التحديات املهمة:

  إعطاء أولياء األمور والطالب واملجتمع أولوية قصوى بوجود معلمني وموظفني داعمني ومهتمني وفعالني ومحفزين. 
ومت اإلشارة إلى احلاجة إلى توظيف وتدريب وإبقاء معلمني ومدراء وموظفي دعم فعالني كأهم مجال بالنسبة للمنطقة 

التعليمية ويجب التركيز عليها.

  هناك ضرورة كبيرة ورغبة يف تعزيز التدريس والتعلم يف جميع املدارس. أن جودة التدريس والتعلم تتباين على نطاق 
واسع عبر املنطقة التعليمية وتؤدي الإلختالفات يف املناهج واإلختبارات وتعليمات الفصول الدراسية إلى نتائج أكادميية 

غير متساوية تؤثر بشكل خاص على الطالب الذين يغيرون املدارس يف نفس املستوى من التعليم.

  أن املجتمع فخور للغاية ويدعم املدارس وبرامج اجلذب اجلّيد املتميزة ولكن يريد ويحتاج إلى املزيد من مدارس وبرامج 
اجلذب اجلّيد العالية األداء ال سيما يف املجتمعات احملرومة. أعرب العديد من أولياء األمور والطالب يف الوقت أن 
املنطقة التعليمية فيها مدارس عالية األداء وبرامج متخصصة إال أن هناك مناطق يف املدينة خالية منها واخليارات 

الوحيدة هي مدارس ذات أداء ضعيف وبشكل مزمن.

  توفر املنطقة التعليمية مجموعة واسعة من اخلدمات واملوارد للطالب ولكن ال يتم توزيعها دائًما بشكل منصف بني 
املدارس. تختلف جتربة الطالب واالعائالت إختالفاً كبيراً من مدرسة ومن حي إلى آخر ومن حيث اخلدمات األساسية 

مثل املنشأت واملكتبات وخدمات الصحة العقلية واخلدمات االجتماعية وتعليم الفنون اجلميلة واألنشطة الالمنهجية 
والوصول إلى الدروس املتقدمة.

  يشعر العديد من العائالت التي لديها أطفال من ذوي اإلحتياجات اإلستثنائية باإلحباط ألن املنطقة التعليمية لم تِف 
بوعدها و إلتزامها بتزويد أطفالهم باخلدمات والدعم الالزم لتحقيق االزدهار األكادميي. أن الطالب ذو اإلحتياجات 

االستثنائية مبا يف ذلك الطالب ذوي اإلحتياجات اخلاصة ومتعلمي اللغة اإلجنليزية غير قادرين على حتقيق إمكاناتهم 
األكادميية الكاملة.

  أعرب العديد من اأولياء األمور عن ثقتهم يف املنطقة التعليمية )HISD( ومبدارس أطفالهم ،ولكن هناك رغبة يف أن 
تكون املنطقة التعليمية )HISD( أكثر استجابة وكفاءة وشفافية. يريدون منا أن نتعاون مع العائالت واملجتمع وبشكل 

أكثر فاعلية وأن تكون عمليات املنطقة التعليمية أكثر إستجابة وتركيزاً على الطالب. وتشمل هذه العمليات املالية والنقل 
واملنشأت وخدمات تكنولوجيا املعلومات.

لقد إستفدنا بشكل كبير من هذه فرص اإلستماع والتعلم و ونتطلع إلى البناء على نقاط قوتنا لتحقيق النتائج التي نرغب فيها 
جميعاً. وللقيام بذلك يجب علينا إعادة حتديد ومواءمة معايير السلوك النقدي. أن القيم األساسية التالية ستوجه أعمالنا 

وستكون حجر الزاوية يف إلتزامنا ونحمل أنفسنا املسؤلية .
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نعتقد أن الطالب هم أهم مكوناتنا ويجب أن يكونوا املستفيدين من الطالب أواًل
جهودنا. كل ما نقوم به سيعزز تعلم الطالب وعافيتهم وجناحهم

إستعادة الثقة
 نحن نتابع إلتزاماتنا وجديرون بالثقة ونتحلى بالشفافية ونتبع القواعد. 
يجب على إدارتنا وموظفينا كسب ثقة املجتمع لتحقيق املستقبل املنشود. 
يجب علينا إدارة املوارد بشكل فعال وبناء دعم املجتمع لتوفير تعليم جيد 

لكل طالب.

التميز جلميع الطالب
نتخذ خطوات لضمان وصول جميع الطالب إلى إمكاناتهم الكاملة بغض 

النظر عن الِعرق أو الوضع اإلقتصادي أو احلي أو اللغة التي يتحدثون بها 
يف املنزل.

نتخذ مناهج جديدة لتلبية اإلحتياجات املتنوعة لطالبنا.اإلبتكارالهادف

نحترم تنوع مدينتنا ونشرك بإستمرار الطالب وأولياء األمور ومجتمع صوت املجتمع دليلنا 
هيوسنت لتأطير عملنا.

نعمل كفريق عمل واحد يف خدمة طالبنا نحن نحترم زمالئنا ونسترشد متحدون يف هدفنا
بقيمنا يف كل مستوى من مستويات مؤسستنا يومياً.

القيم األساسية
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اإللتزام

نتيجة ملا تعلمناه يف املشاركة املجتمعية وبسبب القيم األساسية التي يقوم عليها عملنا فإن تركيزنا على حتقيق 
أحالم كل طالب يف املنطقة التعليمية سيكون ثابتاً. ولتحقيق هذه الغاية فإننا نلتزم مبا يلي: 

تعزيز الثقة واملصداقية بعائالتنا ومجتمعنا  
توفير موارد وفرص متكافئة يف جميع املدارس  

ضمان برامج ومدارس رائعة يف كل حي  
تعزيز ممارسات التدريس والتعلم العالية اجلودة يف جميع الفصول الدراسية  

تنمية املواهب ذات املستوى العاملي ويف جميع أنحاء املنطقة التعليمية  
تقدمي دعم وخدمات فعالة للطالب ذوي اإلحتياجات اخلاصة  

يوضح الرسم البياني التالي املبادئ مجتمعة خلطتنا اإلستراتيجية وميثل التكاتف الذي سنعمل فيه لتلبية 
تطلعاتنا لنجاح الطالب.
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الى أين نحن ذاهبون: أهدافنا وتطلعاتنا
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تُعد اإللتزامات الستة للمنطقة التعليمية انعكاساً 
مباشراً ملا سمعناه من طالبنا وعائالتنا وأصحاب 
املصلحة اآلخرين خالل عملنا الشامل يف املشاركة 
املجتمعية. تُعد اإلستراتيجيات واملبادرات الرئيسية 
املوضحة يف هذه اخلطة جزءاً من هذه اإللتزامات 

وتدعم أهداف املنطقة التعليمية األربعة الشاملة 
التالية التي وضعها مجلس التعليم يف املنطقة 

التعليمية املستقلة للمدارس يف هيوسنت. 

أهداف املجلس

الهــدف 1
 زيادة النسبة املئوية لتحصيل طالب الصف الثالث عند مستوى الصف الدراسي أو أعلى منه يف القراءة كما هومحدد

.) Meets Grade Level Standard on STAAR( يف معيار

الهــدف 2
 زيادة النسبة املئوية لتحصيل طالب الصف الثالث عند مستوى الصف الدراسي أو أعلى منه يف الرياضيات،

.)Meets Grade Level Standard on STAAR( كما هو محدد يف معيار
 

الهــدف 3
 زيادة النسبة املئوية للخريجني الذين يستوفون معايير الكلية أو املهنة أو اإلستعداد العسكري على النحو

احملدد يف مجال )Domain 1( من نظام مساءلة الوالية.

الهــدف 4
 زيادة النسبة املئوية للطالب الذين يتلقون خدمات التعليم اخلاص يف القراءة على مستوى الصف الدراسي

Reading and 8–3 Meets Grade Level Standard on the STAAR( أو أعلى منه كما هو محدد يف معيار 
)STAAR EOC English I and II assessments
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تطلعات لتجربة الطالب

عنــد تنفيــذ الخطــة اإلســتراتيجية بنجــاح فــأن فــي كل مدرســة فــي المنطقــة التعليميــة المســتقلة للمــدارس فــي هيوســتن 
ســيختبر الطــالب هــذه التجــارب المهمــة والمســتمرة واألساســية:

  يتعلم كل طالب يوميًا من خالل مناهج الرياضيات والقراءة والكتابة املليئة بالتحديات التي يدرسها معلمني 
متحمسني ومهتمني وفعالني.

  كل طالب لديه فرص يوميًا ملتابعة إهتماماته وشغفه وبناء الثقة والعمل اجلماعي ومهارات القيادة من خالل 
مجموعة متنوعة من الدورات واألنشطة الالمنهجية.

  يتعلم كل طالب يوميًا يف بيئة مدرسية آمنة وسعيدة تدعم رفاهيته بشكل عام.

  كل يوم يتعلم كل طالب الذي يحتاج إلى خدمات تعليمية خاصة من معلمني مدربني يقدمون دعماً شخصياً 
ملساعدتهم على النجاح.

   يتمتع جميع الطالب والعائالت سنويًا بإمكانية الوصول إلى خيارات عالية اجلودة يف منطقتهم السكنية
وميكنهم حتقيق إهتماماتهم بالكامل يف بيئه تعليمية فريدة.
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كيف سنفعل ذلك
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الثقة واملصداقية لعائالتنا ومجتمعنا
نلتــزم بالصــدق والشــفافية والمصداقيــة مــن جــل بنــاء وتعزيــز عالقــات الثقــة مــع أصحــاب المصلحــة فــي مجتمعنا. 

بصفتنــا منطقــة تعليميــة لدينــا مســؤولية مطلقــة لكســب ثقــة العائــالت التــي تختــار إرســال أطفالهــا إلــى مدارســنا. يجــب 
أن نكــون رعــاة جيديــن للمــوارد االقتصاديــة للمجتمــع. لقــد أدت انتقــاالت القيــادة وحــاالت المخالفــات الماليــة واالفتقــار 
إلــى التواصــل الواضــح فــي الســنوات األخيــرة إلــى تدهــور ثقــة الجمهــور فــي المنطقــة التعليميــة )HISD( والســتعادة الثقة 

يجــب علينــا إشــراك االعائــالت والمجتمــع بقصــد العمــل بشــفافية وموثوقيــة.

المشــاركة األســرية والمجتمعيــة : يجــب تنفيــذ جميــع أعمــال المنطقــة التعليميــة بالشــراكة مــع المجتمــع - بــدًءا مــن 
جهودنــا لتحويــل المــدارس إلــى كيفيــة تعاوننــا مــع أوليــاء األمورأثنــاء عمليــة التعليــم الخــاص. نحــن نــدرك الحاجة 

إلــى تبســيط اإلتصــاالت وتعزيــز عالقــات أقــوى مــع أوليــاء األمــور والمجتمــع. ســنفتح مســارات واضحة وســهلة أولياء 
األمــور الذيــن يحتاجــون إلــى التواصــل مــع موظفــي المدرســة والمنطقــة التعليميــة للحصــول علــى المعلومــات أو معالجــة 
إهتماماتهــم. سنســتضيف جلســات إســتماع ونعــزز الروابــط ونوفــر فــرص تنميــة القيــادة ألوليــاء األمــور فــي جميــع أنحاء 
المنطقــة التعليميــة بهــدف إشــراك أصواتهــم فــي التأثيــر علــى صنــع القــرار. ســنظل مركزيــن علــى تقديــم أفضــل خدمة 

لمجتمعنــا فــي جميــع جهودنــا.

المســاءلة الماليــة والشــفافية : تعــود مــوارد المنطقــة التعليميــة )HISD( الماليــة إلــى المجتمــع. يجــب أن نديرإســتثمار 
المجتمــع فــي طالبنــا ومدارســنا بمســؤولية وبشــفافية كاملــة. ومــن أجــل ضمــان أن يحقــق كل دوالر يتــم إنفاقــه بنتائــج 
أفضــل للطــالب . ولقــد دخلــت المنطقــة التعليميــة )HISD( فــي شــراكة مــع منظمــة خارجيــة ســتجري مراجعــة شــاملة 

للممارســات الماليــة والماليــة للمنطقــة. ستســتخدم المنطقــة هــذه التوصيــات إلنشــاء بنيــة تحتيــة ماليــة قويــة التــي 
توفرالشــفافية والرقابــة واالســتدامة وإزالــة الحواجــز أمــام اإلبتكار.

العمليــات التــي تركــز علــى الطالــب - تعــد العمليــات الجديــرة بالثقــة والخاضعــة للمســاءلة والمــدارس اآلمنــة ضروريــة 
لبنــاء ثقــة المجتمــع. ســوف نركــز علــى تحســين العمليــات فــي المنطقــة التعليميــة )HISD(. مــن مســؤوليتنا إســتالم 

ــن لتقديــم خدمــة أكثــر ثقة ومرونة  الطــالب وأيصالهــم إلــى مدارســنا كل يــوم. ســوف نســتثمر فــي أســطول حافــالت ُمحَسّ
لدعــم تحصيــل الطــالب فــي جميــع األحيــاء. ســنضاعف جهودنــا لضمــان تصميــم المــدارس وبناؤهــا لتوفيــر بيئــة آمنة 

ومريحــة وصحيــة تُحفــز علــى التعلم.

يحتــاج الطــالب إلــى الشــعور باألمــان واإلطمئنــان وهــذا يبــدأ ببنــاء العالقــات بيــن أوليــاء األمور والطــالب والموظفين. 
يجــب أن يشــعر الطــالب بالراحــة عنــد اإلبــالغ عــن الحــوادث التــي تقــع فــي المدرســة أو خارجها. ومــع زيادة الدعم 

المدرســي والخدمــات المتكاملــة ســيكون لــدى الطــالب شــعور أكبــر بالرفاهيــة. ستســتثمر المنطقــة التعليميــة فــي تحديــث 
المنشــأت وتحســينها التــي مــن شــأنها زيــادة األمــن المــادي. ســيزداد وجــود الشــرطة فــي المدارس في الوجــود األيجابي 

مــع الطــالب. ســتقدم المنطقــة التعليميــة المزيــد مــن برامــج التوعيــة كجــزء مــن جهودهــا للوصــول إلــى طالبنا.
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موارد وفرص عادلة يف جميع املدارس
نحــن نلتــزم بضمــان أن توفــر كل مدرســة تجربــة أساســية عاليــة الجــودة للطــالب التــي تدعــم تطويــر الطالــب ككل.

تعريــف لتجربــة الطالــب األساســية فــي المنطقــة التعليميــة )HISD( : نعتقــد أن المــدارس العظيمــة هــي أماكــن تتوفــر 
فيهــا البهجــة وتشــجع التعلــم وتثيــر شــغف الطــالب وتعــزز الثقــة والقيــادة والعمــل الجماعــي. هــذه هــي التجربة األساســية 

التــي يســتحقها كل طالــب. لذلــك ســنحدد ونمــول المناصــب والوظائــف األساســية التــي تضمــن معيــاراً أساســياً لصحــة 
للطــالب األكاديميــة وغيــر األكاديميــة وســالمتهم ورفاهيتهــم فــي كل مدرســة.

 ومــن أجــل ضمــان توفيــر تجربــة الطالــب األساســية هــذه فــي كل مدرســة من خــالل تقديم :

  فريــق عمــل مؤهــل تأهيــاًل عاليــاً وتوقعــات واضحة لنســبة 
الموظفيــن إلــى الطــالب والمعلميــن والممرضــات وأمنــاء المكتبــات 

 والمستشــارين واألخصائييــن اإلجتماعييــن 
مستشــاري الكليــة والوظائــف األساســية األخرى.

دعــم الصحــة النفســية والعافيــة للطالــب.  

الوصــول إلــى مصــادر التعلــم المطبوعــة والرقمية  

   برامــج الفنــون الجميلــة بمــا فــي ذلك خيارات
الفنــون المرئيــة والمســرحية

الرياضــة والمعدات والمنشــأت  

مجموعــة متنوعــة مــن الخيــارات لألنشــطة الالمنهجيــة  

أحــدث التقنيات  

مــوارد للنجــاح: لجعــل هــذا حقيقــة واقعــة لجميــع الطــالب يجــب علينــا التأكــد مــن أن جميــع المــدارس لديهــا الموارد 
والدعــم الكافييــن. سننشــئ ونديــر ميزانيــة مركزيــة للفنــون الجميلــة والرياضــة واألنشــطة األكاديميــة الالمنهجيــة حتــى 

يتمكــن الطــالب مــن الوصــول إلــى هــذه الفــرص بغــض النظــر عــن المدرســة التــي يلتحقــون بها. وكذلك ســنخصص موارد 
إضافيــة مــن خــالل صيغــة تمويــل تســتند إلــى خصائــص الطــالب التــي تــوزع المــوارد بطريقــة يمكن أن تلبــي اإلحتياجات 
المتباينــة للطــالب. ســيتلقى قــادة المــدارس الدعــم لإلســتفادة بشــكل فعــال مــن المــوارد بمــا فــي ذلك مســاعدة ميزانية 

المدرســة والتنســيق مــع الشــراكات المجتمعيــة وخدمــات التكنولوجيــا.
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مدارس ممتازة يف كل حي سكني
نحــن نلتــزم بتســريع تحصيــل الطــالب مــن خــالل تطبيــق تدابيــر طموحــة ومبتكــرة وفعالــة فــي المدارس ذات األداء 

المنخفــض وبإســتمرار وتوســيع الوصــول إلــى خيــارات المدرســة العاليــة الجــودة للطالب.

يجــب أن يكــون لــكل طفــل وكل أســرة وكل مجتمــع مدرســة جيــدة مجــاورة وخيــارات لمواصلــة إهتماماتهــم. إن الجمــع بيــن 
هذيــن المبدأيــن هــو الــذي ســيجعل مــن المنطقــة التعليميــة )HISD( نظامــاً للفــرص التعليميــة الممتــازة التــي تتيــح لــكل 

طالــب فرصــة اإللتحــاق بالمدرســة التــي تدعــم نجاحــه الحالــي والمســتقبلي بشــكل أفضل.

ســنعمل كفريــق واحــد متحديــن فــي هدفنــا المتمثــل فــي ضمــان وصــول جميــع طــالب المنطقــة التعليميــة )HISD( إلى 
مدرســة ممتــازة فــي منطقتهــم الســكنية ولديهــم الخيــارات لمتابعــة إهتماماتهــم الخاصــة.

شــروط المنطقــة التعليميــة للتغييــر الطمــوح : بإعطــاء األولويــة للمــدارس ذات األداء األقــل فــأن القــادة اإلداريــون 
للمنطقــة التعليميــة ســيضعون األنظمــة والهيــاكل الالزمــة لتحقيــق التغييــر الطمــوح بســرعة. وســيتم إنشــاء مكتــب جديــد 

للتحــول وللتعــاون مــع المــدارس والقــادة اآلخريــن بإســتخدام نظــام متــدرج لنشــر المــوارد االســتراتيجية والتنســيق 
والدعــم. وســنزيد مــن اإلســتجابة ونصمــم الحلــول لمســاعدة المــدارس علــى حــل أكثــر تحدياتهــا ضغطاً. وســنراقب 

التنفيــذ ونصنــف النجــاح ونكــرره فــي جميــع أنحــاء المنطقــة التعليميــة.

طاقــم عمــل مؤهــل وفعــال ومتحمــس : ســيتم إســتخدام إســتراتيجية مكثفــة وموجهــة إلكتســاب المواهــب فــي المــدارس 
األكثــر صعوبــة لعكــس التحصيــل الضعيــف. وســنقوم بتحديــد وتوظيــف وتحفيــز المعلميــن األكثــر حماســاً والتزامــاً وفعاليــة 

ومــن ذوي الكفــاءات المتخصصــة لتعيينهــم فــي المــدارس ذات األكثرإحتياجــاً. وكذلــك ســنعتمد نهجــاً تعليميــاً إحترافيــاً 
يوســع ويرفــع القــدرات القياديــة فــي كل مدرســة لتعزيــز تأثيــر وإســتدامة التغييــر.

مــوارد لتســريع تعلــم الطــالب: مــن أجــل تســريع التعلــم فــي مدارســنا األقــل أداًء ســنزيد من إســتثمارنا فــي األمور األكثر 
أهميــة ونقــوم بتوزيــع المــوارد بشــكل عــادل.و ســنقوم بترتيــب األولويــات وتخصيــص وإســتخدام الموارد )األشــخاص 
والوقــت والمــال( علــى الخبــرات المدرســية التــي تمكــن الطــالب مــن تحقيــق نتائــج محفــزة مــن خــالل التعليم الصارم.

توســيع فــرص التعلــم: ســيحظى الطــالب فــي المــدارس ذات األداء المنخفــض باألولويــة فــي الوصــول إلــى المزيــد من 
الخبــرات التــي تحفزهــم وتلهمهــم. وســنزيد فــرص التعليــم للطــالب فــي الفصــول الدراســية وفــي أماكــن أخرى. وســيكون 
تقديــم المزيــد مــن الرحــالت الميدانيــة والمشــاركة فــي دورات تحديــد المســتوى المتقــدم والبرمجــة الالمنهجيــة مكونــاً 

أساســياً فــي خطــة نجــاح الطــالب اآلن وفي المســتقبل.

تحديــث وتوســيع خيــارات المدرســة : تقــدم المنطقــة التعليميــة )HISD( مجموعــة مــن خيــارات برامــج الجــذب الجّيــد 
بمواضيــع وبرامــج فريــدة تمثــل فرصــاً تعليميــة فريــدة مصممــة لتلبيــة إهتمامــات الطــالب ومواهبهــم ولكــن هــذه البرامــج 

ال يمكــن الوصــول إليهــا بســهولة مــن قبــل جميــع العائــالت. يجــب علينــا أيضــاً التأكــد مــن أن مســتوى التمّيــز فــي برامج 
اليــوم يتميــز بالمعاييــر األكاديميــة العاليــة والمناهــج المبتكــرة التــي ســعت المنطقــة التعليميــة إلــى تقديمهــا. ســنزيل 

الحواجــز لتســهيل التســجيل فــي برامــج اإلختيــار وحضورهــا مــن خــالل معالجــة المواعيــد النهائيــة واإلنصــاف والشــفافية 
والوصــول العــادل إلــى البرامــج. وسنســعى أيضــاً إلــى فهــم أفضــل للبرامــج المتخصصــة الجديــدة وتلبيــة الطلــب عليهــا ال 

ســيما فــي مناطــق المدينــة التــي ال تتوفــر فيهــا هــذه الخيــارات فــي الوقــت الحالي.
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أفضل املواهب )العاملية( يف جميع أنحاء املنطقة
نلتــزم بجعــل المنطقــة التعليميــة )HISD( مكانــاً رائعــاً لألشــخاص الموهوبيــن للعمــل والنمــو مــن خــالل تغييــر طــرق تعييــن 

الموظفيــن وتطويرهــم ودعمهــم واالحتفــاظ بهــم. 

يُحــدث المعلمــون والمــدراء والموظفيــن فرقــاً للطــالب كل يــوم حيــث يعــززون المــدارس والفصــول الدراســية حيــث يمكن 
لشــبابنا أن يزدهــروا. لقــد صــدم وبــاء كوفيــد-19 القــوى العاملــة العالميــة وطالــب بالمزيــد مــن الجميــع. وللخــروج مــن هذه 

التجربــة أقــوى مــن أي وقــت مضــى يجــب علينــا إعــادة إبتــكار الطــرق التــي نجــذب بهــا أفضــل المواهــب ونصقلهــا ونحتفظ بها 
لخدمــة طالبنا.

التوظيــف والتعيــن: فــي المنطقــة التعليميــة )HISD( وفــي جميــع أنحــاء الواليــة وخارجهــا ، يمثــل النقــص الحــاد فــي 
الموظفيــن تحديــاً. ويقــدم هــذا الواقــع أيضــاً فرصــة لتحســين أســاليب التوظيــف الحاليــة ولجــذب مرشــحين جدد وتســريع 

عمليــة التوظيــف يجــذب تتمكــن المنطقــة التعليميــة )HISD( جــذب أفضــل المواهــب لطالبنــا. ســنقوم بتوســيع أنــواع 
ومواقــع أنشــطة التوظيــف لتلبيــة إحتياجــات الطــالب ومطابقــة إتجاهــات المرشــحين. ســنقدم المواعيــد النهائيــة للتوظيــف 

وســنجعل العمليــات أســرع واســهل. ســيقدم موظفــي المكتــب الرئيســي ذوي الخبــرة فــي إدارة المواهــب الدعــم اإلســتباقي 
واإلســتراتيجي لمــدراء المــدارس وغيرهــم مــن مســؤولي التوظيف.

اامكافئــات )التعويضــات( والثقافــة: تتمثــل رؤيتنــا فــي أن تصبــح المنطقــة التعليميــة )HISD( وجهــة للمواهــب علــى مســتوى 
عالمــي بســبب رواتبنــا ومزايانــا التنافســية وثقافتنــا التحفيزيــة. لتوظيــف المواهــب ذات المســتوى العالمــي واالحتفــاظ 
بهــا يجــب علينــا التأكــد مــن أن كل موظــف المنطقــة التعليميــة )HISD( يســتلم حزمــة تعويضــات تســاعدنا علــى التنافــس 
مــع المناطــق األخــرى. ســنقدم أيضــاً حوافــز للمعلميــن والمرشــحين اآلخريــن الذيــن يختــارون العمــل المواقــع والمدارس 

ذات اإلحتياجــات األعلــى. فــي الوقــت نفســه ســنعمل علــى تعزيــز ثقافــة المجتمــع بيــن موظفينــا وربــط إهتماماتهــم الفرديــة 
بمهمتنــا وفــرص خدمــة الطــالب وقيمنا األساســية.

تنميــة المواهــب: لتلبيــة الحاجــة المتزايــدة للمعلميــن والقــادة ســوف نستكشــف طرًقــا جديــدة إلعــداد موظفينــا ألدوار رئيســية 
وتوســيع تأثيــر المعلميــن والقــادة. ســنقوم بتنفيــذ إطــار تعليمــي جديــد ونظــام تقييــم للمعلميــن الــذي ي يوفــر الوصــول الــى 

قييــم المعلميــن المســتمر ولنقــاط القــوة وفــرص النمــو . فمــن خــالل برامــج )Grow Your Own( سنســاعد فــي تزويــد 
الموظفيــن الحالييــن والمســتقبليين بالمهــارات والمعرفــة والشــهادات للقيــادة كمعلميــن وفــي أدوار أخــرى. ســوف نتبنــى 

نمــاذج توظيــف مبتكــرة توفــر فرصــاً للمعلميــن لتطويــر مهاراتهــم وتوســيع تأثيرهــم ليشــمل المزيــد مــن الطــالب.
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تدريس وتعليم عالي اجلودة يف كل فصل دراسي
نلتــزم بتزويــد كل طالــب فــي المنطقــة التعليميــة بتجربــة أكاديميــة متماســكة بغــض النظــر عــن المدرســة التــي يلتحــق بهــا.
يعتبــر التدريــس والتعليــم الرائــع أمــرا أساســيا فــي مهمتنــا المتمثلــة فــي إعــداد الطــالب للمســتقبل. يجــب أن نتأكــد مــن 

أن طالبنــا يتــم تعليمهــم مــن قبــل معلميــن مدربيــن تدريبــاً عاليــاً و بإســتخدام مــواد تعليميــة فــي مســتوى الصــف المناســب 
وتحفيــز جميــع الطالب.

منهــج عالــي الجــودة للقــراءة والرياضيــات: سنســتثمر فــي مناهــج القــراءة والرياضيــات مــن صــف مــا قبــل الروضة حتى 
الصــف الثانــي عشــر والتــي تعتمــد علــى البحــث و ســتكون مصممــة إلشــراك الطــالب فــي التعليــم علــى جميع المســتويات. 

ســنقوم بتجربــة المنهــج الدراســي فــي مجموعــة مــن المدارس في 
العــام الدراســي 2022-2023 قبــل التوســع فــي جميــع أنحــاء المنطقة 

التعليميــة فــي 2023-2024 ومــا بعدهــا.

توســيع الوصــول إلــى برامــج الفنــون الجميلــة: أن برامــج الفنون 
الجميلــة تعــزز فهــم طالبنــا للرياضيــات والعلــوم وفنــون اللغــة 

والدراســات اإلجتماعيــة وتلعــب دوراً مهمــاً فــي كل مدرســة. ســنقدم 
توقعــات أساســية لعــروض الفنــون الجميلــة فــي جميــع أنحــاء المدينة 

ونوســع ابرامجها.

توســيع الوصــول إلــى التعليــم المبكــر: لضمــان دخــول كل طالب 
المدرســة ببدايــة قويــة ســنضاعف إســتثمارنا فــي التعلــم المبكــر من 

خــالل العــروض لصــف مــا قبــل الروضــة الموســعة وعمليات التســجيل 
المبســطة والحمــالت اإلعالميــة المســتهدفة سنســعى بــكل جهــد 

للحصــول لتســجيل كل طالــب مؤهــل فــي برامــج المنطقــة التعليميــة 
)HISD( لمرحلــة مــا قبــل الروضة.

توســيع الوصــول إلــى الــدورات الدراســية المتقدمــة: أن الدورات 
المتقدمــة تقــدم فرصــاً للطــالب لتحــدي أنفســهم أكاديميــاً أثنــاء بنــاء المهــارات والعقليــات الالزمــة للنجــاح فــي الكليــة 
والوظيفــة والحيــاة. يعتمــد الوصــول إلــى الــدورات المتقدمــة فــي كثيــر مــن األحيــان علــى عروض المدرســة مع وجود 
فجــوات كبيــرة فــي الوصــول إلــى المــدارس ذات األداء المنخفــض. لكــن بتركيــز قيمنــا األساســية المتمثلــة فــي التمّيــز 

لجميــع الطــالب ســنضمن أن تقــدم كل مدرســة مجموعــة أساســية مــن عــروض الــدورات المتقدمــة مــن خالل اإلســتثمار 
علــى مســتوى المنطقــة التعليميــة فــي تدريــب الموظفيــن والمــوارد. ســنضمن إعــداد الطــالب للنجــاح مــن خــالل بناء 

مجموعــة مــن الــدورات التحضيريــة الصارمــة للكليــة بــدًءا مــن المدرســة المتوســطة وحتــى المدرســة الثانويــة.

تدريــب ودعــم المعلميــن: مــن خــالل توفيــر مــواد تعليميــة متســقة فــي جميــع أنحــاء هيوســتن ســنكون قادريــن على دعم 
المعلميــن بجــودة عاليــة وتطويــر مهنــي شــخصي وتدريــب حتــى يتمكــن المعلميــن مــن التركيــز علــى العمــل المهــم المتمثــل فــي 

زيــادة تحصيــل الطــالب ولجميــع الطالب.
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خدمات فعالة ودعم للطالب ذوي اإلحتياجات اإلستثنائية
 نلتــزم بتقديــم أفضــل الخدمــات الصفيــة )best-in-class services( التــي تزيــد مــن تحصيــل الطــالب ذوي

اإلحتياجــات اإلســتثنائية.

ليــس هنــاك شــك فــي أن المنطقــة التعليميــة )HISD( يجــب أن تعمــل بشــكل أفضــل للطــالب ذوي اإلحتياجــات التعليميــة 
المتخصصــة. فــي الوقــت الــذي فيــة أن اإلخفاقــات التاريخيــة موثقــة جيــداً فإننــا بحاجــة إلــى تحليــل البيانــات والمشــاركة 

مباشــرة مــع العائــالت والطــالب الذيــن نخدمهــم إلنشــاء مســاراً للتغييــر. أن المســؤولية تقــع علــى عاتقنــا لمواجهــة هــذا 
التحــدي بإنفتــاح وشــفافية أثنــاء تطويــر األنظمــة والهيــاكل التــي تضمــن نجــاح الطالب.

التواصــل اإلســتباقي وفــي الوقت المناســب: 
تحتــاج العائــالت إلــى معرفــة مــا يمكــن توقعه 

خــالل عمليــة التعليــم الخــاص ومدى جودة 
خدمــة المــدارس للطــالب ذوي اإلحتياجات 
الخاصــة وإلــى أيــن يتجهــون إذا كانــت لديهم 
أســئلة أو إهتمامــات. ســنقوم بتطويــر وتوزيــع 

دليــل خطــوة بخطــوة بلغــات منزليــة متعددة 
لمســاعدة أوليــاء األمــور فــي الحصول على 

الخدمــات المناســبة ألطفالهــم. ســنضمن 
وجــود موظفيــن معينيــن مجهزيــن للتعامــل 
مــع أســئلة وإهتمامــات أوليــاء األمور في 

الوقــت المناســب. ســنركز علــى تقديــم تجربة 
خدمــة إســتثنائية ألوليــاء األمــور والطالب 
أثنــاء تنقلهــم فــي عمليــات التعليــم الخــاص 
فــي مدارســهم وفــي جميــع أنحــاء المنطقة 

التعليميــة.

التميــز التعليمــي لتلبيــة إحتياجــات الطــالب: تتمثــل رؤيتنــا فــي أن كل طفــل فــي المنطقــة التعليميــة لديــه الدعــم المناســب 
تمامــاً الــذي يســمح لــه بالتفــوق. مثــل زوج مــن النظــارات ويجــب أن نتابــع هــذا الدعــم للطالــب أينمــا يكون وأن يشــحذ 

قدرتــه علــى التعلــم فــي أي بيئــة. يجــب أن يكــون كل معلــم مجهــزاً لتلبيــة إحتياجــات التعلــم المتنوعــة لطالبــه. ســنقوم ببنــاء 
الموظفيــن والمــوارد مــن أجــل التطويرالمهنــي المســتهدف والتدريــب المســتمر.

أنظمــة لضمــان الجــودة واالمتثــال: مــن أجــل ضمــان تلبيــة إحتياجــات الطــالب فــي جميــع االمدارس بمــا يتوافق مع 
القانــون الفيدرالــي وقانــون الواليــة ، يجــب علــى المنطقــة التعليميــة )HISD( بنــاء أنظمــة قويــة لتحديــد إحتياجــات 

الطــالب ومراقبــة تقديــم الخدمــات وتقــدم الطــالب ومعالجــة إهتمامــات الطــالب وأوليــاء األمــور. ســنضمن حصول كل 
مديــر مدرســة علــى التدريــب واإلرشــاد المناســبين لفهــم االمتثــال ومراقبتــه. ســنضمن أن كل مدرســة قــد صممــت خططــاٌ 

للمعرفــة والخبــرة المناســبة لدعــم الطــالب ذوي اإلحتياجــات الخاصــة ومــن ضمنهــا تنســيق التقييــم ومراقبــة التقــدم 
وتدريــب المعلميــن والتواصــل مــع أوليــاء األمور.
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التطلع الى األمام 
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اإلغالق
هيوســتن مدينــة ذات مســتوى عالمــي تســتحق نظــام تعليمــي عــام بمســتوى عالمــي.

نظــراً ألننــا فــي المنطقــة التعليميــة )HISD( نحمــل أنفســنا المســؤولية عــن اإلســتراتيجيات واألهــداف الموضحــة فــي 
هــذه الخطــة اإلســتراتيجية ،فإننــا نطلــب مــن مجتمــع هيوســتن أن ينضــم إلينــا فــي تبنــي هــذه الرؤيــة الجديــدة المثيرة 

التــي تضــع نتائــج طالبنــا أوالً. ســيعمل فريــق المنطقــة التعليميــة )HISD( بــدون كلــل لجعــل هــذه الرؤيــة حقيقــة ومــع ذلك 
فإننــا نفهــم أن هــذا العمــل ال يمكــن أن يتــم بمفــرده. لتحقيــق هــذه األهــداف يتطلــب التفانــي المســتمر لطالبنــا ومعلمينــا 

وقــادة المــدارس والموظفيــن والعائــالت وشــركاء المجتمــع لمواصلــة العمــل كجبهــة موحــدة ودعــم ثقافــة التوقعــات العاليــة 
التــي تعــزز التميــز األكاديمــي. نحــن متحمســون للغايــة للعمــل الــذي ينتظرنــا ونتطلــع إلــى العمــل بشــكل تعاونــي مــع مجتمــع 

هيوســتن لبنــاء نظــام مدرســي أفضــل يومــاً بعــد يــوم. بالعمــل معــاً ســنضمن أن كل خريــج مــن طــالب المنطقــة التعليميــة 
)HISD( قــد أُعــد للنجــاح فــي الكليــة والوظيفــة والحياة.


