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tt املنطقة التعليمية  حقائق سريعة 

276  مدرسة
8...........................................................  مدرسة للطفولة املبكرة
160...................................................................... مدرسة إبتدائية
........................................................................ مدرسة متوسطة 39
37............................................................................... مدرسة ثانوية
....................................................................... مختلطة / أخرى 32

أكبر منطقة تعليمية يف والية 
تكساس

240  مليون دوالرمنح دراسية وتقدمي 
مساعدات مالية يف عام 2020

196943 طالب وطالبة

%61.84 من أصل أسباني
%22.4 أمريكيون من أصل أفريقي

 %4.4  من أصول أسيوية
%9.67  من البيض

100  لغة يتم التحدث بها

t  121+ برامج  للجذب اجلّيد
t مونتيسوري

 Vanguard t
t برامج البكالوريا الدولية

 )STEM( العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات t
 )language immersion(اللغة املزدوجة والغمراللغوي t

t الفنون اجلميلة 
t الكليات املُبكرة

t األكادمييات املهنية
t  رياض األطفال

t تعليم ثنائي اللغة
t املوهوبني واملتفوقني

t برامج التعليم اخلاص   
t  اإلعداد للكلية واملهنة وبإئتمان جامعي مجاني وتدريب وشهادات 

صناعية

tt لتنــوع  ا و لحجــم  ا

tt مــج  نا لبر ا ت  ا ر خيــا

tt لتكــرمي  ا و ئــز  ا اجلو

 سبع مدارس أحتلت املرتبة األولى ضمن
)Children at Risk( كأفضل املدارس العامة

ثامن أكبرمنطقة تعليمية يف 
الواليات املتحدة

 مت اإلعتراف بأربع مدارس ثانوية من قبل )US News & World Report( من بني أفضل 100 مدرسة يف االواليات املتحدة
43 مدرسة تقدم برامج البكالوريا الدولية املتميزه
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:)HISD( مرحبًا بعائلة املنطقة التعليمية
أنا متحمس جدٌا لإلنضمام إليكم يف هذه الرحلة ونحن نستعد لعام دراسي آمن وناجح 

 .)2022-2021(

أعتقد أن هذا اخلريف سيشكل بداية جديدة للمنطقة التعليمية املستقلة للمدارس يف 
هيوسنت )HISD( ونحن نغادر واحد من أكثر األوقات حتديًا يف التاريخ احلديث وادرك 

أن اجلميع حريصون على املضي قدمًا بأمان.
 

وهذا هو بالضبط ما أود أن نفعله. وأنا أعلم أنه ميكننا القيام بذلك إذا عملنا معًا.
 

قبل فترة طويلة من قبولي بهذا املنصب كانت املنطقة التعليمية املستقلة للمدارس يف هيوسنت يف ذهني . كنت 
أعرف أن هذه املنطقة التعليمية تركز بشدة على جناح الطالب وكانت دائما ُمبتكرة يف نهجها. كنت أعرف أن هذا 

املجتمع شغوفًا بأطفاله ويتعاضدون مع بعضهم البعض خالل األوقات الصعبة مثل إعصار هاريف والعاصفة 
الثلجية الشتوية يف 2021 ووباء كوفيد-19.  

 
لكن األهم من ذلك كله أنني كنت أدرك أن األمور العظيمة تنتظر هذه املنطقة التعليمية ووددت أن أكون جزًء منها.

وبصفتي مشرًفا على املنطقة التعليمية أتعهد بالعمل بال كلل لدعم طالبنا. وبينما نحن نضع رؤية للمستقبل 
تضمن املساواة والنجاح للجميع. ويبدأ هذا املستقبل هنا بهذه اخلطة وأنا أحثكم على مراجعتها.

نحن نعلم أن التعلم  باحلضورالشخصي أمر بالغ األهمية لنمو الطالب وجناحهم باإلضافة إلى معاجلة اخلسائر 
التعليمية املرتبطة بالوباء. أن هدفنا هذا اخلريف هو التأكد من أن تلك التجارب باحلضورالشخصي آمنة 

قدراإلمكان. ولهذا السبب ستكون الكمامات/ أغطية الوجه مطلوبة للطالب واملوظفني وأي زائر يف  مدارس املنطقة 
.)HISD(التعليمية

أعتقد أنك ستالحظ أن لدينا خارطة طريق رائعة ونحن نبدأ هذه الرحلة معًا. أتطلع إلى رؤيتكم جميعًا يف 
املدارس هذا اخلريف.

مع التقدير

Millard House II
 املشرف على مدارس 
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tt ملقدمــة  ا
تقدم املنطقة التعليمية)HISD(التعليم حضورياً خمسة أيام 

يف األسبوع جلميع الطالب خالل العام الدراسي 2021-
2022. ولضمان خبرات احلضور الشخصي جمعت املنطقة 
التعليمية)HISD(  مدخالت املجتمع  يف إجتماعات مجلس 

اإلدارة  وفعاليات املجتمع واإلستبيانات من أفراد املجتمع  
 )HISD( وأولياء األمور وطالب وموظفي املنطقة التعليمية
. وستواصل املنطقة التعليمية )HISD(العمل عن كثب مع 

مسؤولي الصحة والتعليم واحلفاظ على بروتوكوالت الصحة 
والسالمة األساسية.

أن الغرض من خطة "Ready, Set, Go!" هو تزويد الطالب 
والعوائل واملوظفني وأصحاب العالقة يف املجتمع باملعلومات 

الالزمة لعودة آمنة إلى التعليم  حضورياً . وحتدد اخلطة كاًل 
من البروتوكوالت التعليمية والتشغيلية جلميع اجلوانب لثامن 

أكبر نظام للمدارس احلكومية يف البالد. وبسبب الظروف 
املتغيرة ستعمل املنطقة التعليمية )HISD( وبإستمرار على 

مراقبة الظروف الصحية ومراجعة اإلجراءات والبروتوكوالت 
وإجراء التعديالت وحسب احلاجة. أن هذة التحديثات إعتباراً 

من ربيع Ready, Set, Go" .2022!"  متاحة لإلطالع 
بالصيغ التالية:

t  الترجمة اإلسبانية

HTML(  t( ملراجعة اخلطة على متصفح اإلنترنت 
والهواتف احملمولة.

ePub(  t( لقراءة اخلطة مثل الكتاب اإللكتروني 
على )iPad( أو أجهزة قراءة الكتب إلكترونية 

األخرى

t  طريقة برايل اإللكترونية - ملراجعة اخلطة  
كنسخة من )BRF( على شاشات برايل 

اإللكترونية.

)MP3( صوتياً- اإلستماع الى اخلطة بنسخة  t

BeeLine Reader(  t( ملراجعة اخلطة بنسخة 
محسنة لقراءة أسهل واسرع على الشاشة

الكمامات
يتم تشجيع إرتداء الكمامات بقوه لكل من الطالب واملوظفني 
الذين قد يحتاجون إلى حماية إضافية أوأنهم مرضى حالياً.

إرتداء الكمامات إختياري داخل أو خارج مدارس أو مباني أو 
 )HISD( حافالت املنطقة التعليمية

املراقبة الذاتية
يُطلب من الطالب واملوظفني والزوار مراقبة صحتهم والبقاء 

يف املنزل عند املرض وغسل أو تطهير أيديهم بإنتظام.

اللقاحات
أن اللقاحات هي خط دفاعنا األول ضد كوفيد-19. 

تستضيف املنطقة التعليمية العديد من عيادات التقليح. 
وميكن احلصول على تفاصيل إضافية ومواقع التلقيح يف 

 مدينة هيوسنت عبر اإلنترنت على 
 .HoustonEmergency.org/covid-19-vaccines

إرشادات  كوفيد-19
لقد حددت املنطقة التعليمية اإلرشادات والبروتوكوالت 

لألفراد املُؤكدين واملفترضني واملٌعرضني للوباء. ملراجعة  
إرشادات املنطقة العليمية)HISD( إلجرائية للمتعرضني 

لكوفيد-19 أو األفراد املفترضني أو املؤكدين بشكل موجب. 

فحص كوفيد-19
حتث املنطقة التعليمية )HISD(جميع الطالب واملوظفني 

على املشاركة يف اختبار كوفيد-19 بشكل منتظم والذي 
يسمح بإتخاذ التدابير الوقائية لتجنب املزيد إلنتقال  

كوفيد-19. 

 ستقوم املنطقة التعليمية)HISD( بتوفير إختبار كوفيد 
-190 جلميع الطالب واملوظفني يف املدارس مجاتاً وإعتباراً 

من كانون الثاني /يناير .2022.   

ويطلب ملئ موافقة ملرة واحدة للمشاركة يف برنامج إختبار 
 كوفيد-19 يف املدارس.  وميكن إكمال اإلستمارة على

.HoustonISD.org/COVIDTesting

 وملزيد من املعلومات يرجى زيارة 
.HoustonISD.org/HealthAlerts

https://houstonemergency.org/covid-19-vaccines/
https://www.houstonisd.org/covidguidelines
https://www.houstonisd.org/covidguidelines
https://www.houstonisd.org/covidguidelines
https://www.houstonisd.org/covidguidelines
https://www.houstonisd.org/covidguidelines
http://HoustonISD.org/COVIDTesting
http://HoustonISD.org/HealthAlerts
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النظافة 
سيتم توفير معقم اليدين ومستلزمات التنظيف والتعقيم 
األخرى وسيستمر تنظيف املباني واحلافالت وتطهيرها 

يومياً. 

التعقيم والتطهير
ستستمراملنطقة العليمية)HISD( يف تنظيف جميع 

املدارس واملباني وتطهيرها وتعقيمها لياًل بإستخدام 
املطهرات على مستوى مستشفى كإجراء احترازي.

 سيتم توفيرمعقم اليدين  ومستلزمات التنظيف والتعقيم 
األخرى يف جميع املدارس واملباني واحلافالت.

التباعد اجلسدي
بالرغم من أن التباعد اجلسدي لم يعد مطلوباً يتم 

تشجيع التباعد اجلسدي بحدود ثالثة أقدام على األقل 
يف الداخل وكلما سمحت املساحة بذلك.  وسيكون حتديد 

املقاعد مطلوباً يف الفصول الدراسية. 

خدمة احلافالت املدرسية
يستأنف قسم خدمات النقل العمليات اإلعتيادية وبكامل  

طاقتها.  ويتم تشجيع االطالب وسائقي احلافالت بقوة 
على إرتداء الكمامات عند احلاجة إلى حماية إضافية 

أو عند املرض وأن حتديد املقاعد يف احلافالت لم يعد 
مطلوباً. 

وجبات الطالب الغذائية 
يستأنف قسم خدمات التغذية العمليات والعروض 

اإلعتيادية .  أن حتديد املقاعد لم يعد مطلوباً. باإلضافة 
إلى ذلك أن نوافير املياه ستكون متاحة كمحطات إلعادة 

التعبئة فقط. يجب على الطالب عدم الشرب مباشرة من 
نوافيراملياه ويطلب منهم بإحضار زجاجات املياه القابلة 

إلعادة التعبئة إلى املدرسة يومياَ.

)HISD(زوار املنطقة العليمية
يُسمح للمدارس واملباني باستقبال الزوار مبا يف ذلك 
موظفي برنامج ما بعد املدرسة وأولياء األمور وأفراد 

املجتمع الذين  لديهم موافقة من خالل برنامج املتطوعون 
يف املدارس العامة )VIPS( ولديهم مواعيد وكذلك يُسمح 
للوالدين بتسجيل أطفالهم يف املدرسة.  يتم تشجيع  زوار 

املنطقة  التعليمية وبقوه على إرتداء الكمامات أثناء 
تواجدهم يف مرافق املنطقة التعليمية وسيتم فحصهم قبل 

الدخول.

زي الطالب وقواعد الزي املدرسي
ستكون سياسات الزي املدرسي مرنة يف جميع  

املدارس للعام الدراسي 2021-2022  ولكن الزي 
املدرسي مسموح بة.  

احلضور والدرجات
لن يتم إستخدام احلضوراملثالي هذا العام كتصنيف 
جلائزة. وال توجد خطط لإلعفاءات من الدرجات. 

سيتم إحتساب جميع الدرجات  إلجتياز الطالب 
الفصل /  الصف. ملزيد من املعلومات حول الدرجات 

إتصل مبدرستك مباشرة.

ألعاب القوى والرابطة بني املدارس)UIL( واألنشطة 
الالمنهجية

ستقام املسابقات والفعاليات باإلضافة إلى األنشطة 
والعروض الالمنهجية وفق توجيهات املدرسة. ويف 

الوقت لم يعد هناك حاجة الى إرتداء الكمامات يتم 
تشجيع احلضور إلرتدائها عند احلاجة إلى طبقات 

حماية إضافية أو عند املرض.

الرحالت امليدانية
يُسمح بالرحالت امليدانية واألنشطة الالمنهجية دون 

حتديد أو قيود.

التجمعات الشخصية
يسمح بالتجمعات الشخصية واإلجتماعات والفعاليات 

دون حتديد أو قيود. 

السفر واملؤمترات خارج املنطقة العليمية
يسمح بالسفر وحضوراملؤمترات خارج املنطقة 

التعليمية وبدون قيود. 

خطة اإلغالق
ال نتوقع إغالق املدارس. إذا كانت ظروف كزفيد-19 

متدهورة وتستدعي إغالق املدرسة بشكل كامل 
أو جزئي من الفصل الدراسي فسيتم إتخاذ هذا 

القرار على أساس كل حالة على حدة من قبل  قسم 
اخلدمات الصحية والطبية يف 

املنطقة العليمية)HISD( وبالتشاور مع إدارة الصحة 
يف هيوسنت.
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tt اجلدول الزمني 2022-2021 

2-13 أب ) أغسطس( 2021
)Camp Spark( فرص اإلثراء األكادميي

8 حزيران )يونيو( 2022
آخر يوم للمعلمني

انقر هنا للحصول على التقومي األكادميي 2022-2021

9-12 أب ) أغسطس( 2021 
معسكرات )Bridge( األكادميية للصفني 

السادس والتاسع

16 أب) أغسطس( 2021
مباشرة املعلمني بالعمل

23 أب ) أغسطس( 2021
 أول يوم لبدأ املدرسة

14 كانون الثاني)يناير( 2022
اليوم األخير من الفصل الدراسي األول

19 كانون الثاني )يناير( 2022
أول أيام الفصل الثاني

7 حزيران )يونيو( 2022
آخر يوم للطالب

https://www.houstonisd.org/site/handlers/filedownload.ashx?moduleinstanceid=335732&dataid=332841&FileName=2021-22-Academic-Calendar_Final_ENG.pdf
https://www.houstonisd.org/site/handlers/filedownload.ashx?moduleinstanceid=335732&dataid=332841&FileName=2021-22-Academic-Calendar_Final_ENG.pdf
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tt آلمــن  ا لعمــل  ا و لتعلــم  ا
الكمامات

أن إرتداء  الكمامات داخل مدارس املنطقة التعليمية 
)HISD( واملرافق واحلافالت املدرسية إختياري. ويتم 

تشجيع الطالب واملوظفني وأي أصحاب املصلحة اخلرين 
يف املنطقة التعليمية الذين قد يحتاجون الى حماية 

إضافية أو الذين تظهر عليهم أعراض مرض معٍد على 
ارتداء  الكمامات بغض النظر عن حالة التطعيم.

 وميكن ألي شخص يود إرتداء الكمامة أن يطلب الكمامة 
عند دخول مبنى املنطقة التعليمية. 

املراقبة الذاتية 

 يُطلب من الطالب وأولياء األمور واملوظفني والزوار 
املراقبة الذاتية ويجب عدم دخول أي مدرسة أو مبنى 
أو حافلة يف املنطقة التعليمية عند املرض أو الشعور 

باألعراض املرتبطة بـكوفيد- 19.  

املوظفني
t  تطلب املنطقة التعليمية)HISD( قيام جميع 

املوظفني بإجراء  الفحص الذاتي من خالل تطبيق 
)Axiom Medical CheckIn2Work( .  يُطلب 

من املوظفني إكمال التقييم الذاتي اليومي قبل 
الوصول الى موقع العمل. 

الطالب والزوار
t  ينصح اآلباء وأولياء األمور مبراقبة أطفالهم  

والتأكد من درجات احلرارة يف املنزل كل يوم قبل 
بدء املدرسة.

t  يجب على الزوار يف جميع مدارس ومباني املنطقة 
التعليمية املراقبة الذاتية لألعراض املرضيه 

والبقاء يف املنزل عند املرض  

اللقاحات
وفقاً ملراكز السيطرة على األمراض والوقاية منها 

واألكادميية األمريكية لطب األطفال  فإن التطعيم الكامل 
هو أفضل دفاع ضد كوفيد-19 ومتغيراته. أن األفراد 

الذين تبلغ أعمارهم  اخلامسة عاماًأو أكثر مؤهلني 
للحصول على لقاح  كوفيد-19. 

باإلضافة إلى ذلك تظهر األبحاث أن معزز كوفيد-19  
يقدم طبقة إضافية من احلماية ضد الوباء ومتغيراته. 

ويقدم معزز  كوفيد-19لألفراد الذين تبلغ أعمارهم 16 
عاًما فما فوق.

باإلضافة إلى ذلك فإن إدارة الصحة يف هيوسنت على 
إستعداد لدعم عيادات التطعيم ضد  كزفيد-19 يف 

املنطقة التعليمية)HISD(.  نحن  نحث وبقوه املدارس 
على إستضافة ما ال يقل عن عيادتني  للتلقيح ضد كوفيد 

-19. وملزيد من املعلومات يرجى التنسيق مع ممرضة  
مدرستك أو إتصل بقسم اخلدمات الصحية والطبية  يف 

املنطقة التعليمية على 7280-556-713 أو عبر البريد 
.HealthMS@HoustonISD.org اإللكتروني على

بإتباع تعليمات مراكز الوقاية من األمراض 

إرشادات حول كوفيد -19
الطالب

يجب أن يكون يف  املدارس غرفة عزل صحي الطالب 
)SHIP( . وهذه منطقة مخصصة لغزل للطالب. ويجب 

أن تكون  هذة الغرفة املنعزلة منفصلة عن عيادة املدرسة. 

يجب وضع الطالب الذين تظهرعليهم أعراض تشبه 
أعراض كوفيد -19يف منطقة العزل هذه وبعيداً عن 

اآلخرين حتى يتم إستالمهم  من قبل الوالدين /أولياء 
األمور.

ستقوم ممرضة املدرسة بتوثيق حاالت كوفيد -19 املؤكدة 
يف السجل الصحي اإللكتروني يف املنطقة التعليمية. إذا 

لم يكن لدى املدرسة ممرضة  فسيقوم املدير بتنفيذ هذه 
الواجبات. 

إذا أصيب الطالب بكوفيد- 19 فيجب عليه إبالغ املدرسة 
والبقاء يف املنزل أوالعزلة وإتباع توجيهات مركز الوقاية 

mailto:HealthMS%40HoustonISD.org?subject=
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من األمراض وحضور الفصول اإلفتراضية التي أنشأتها 
املدرسة. ولن يتم احتساب الطالب غياب طاملا أنهم 

يحضرون ساعتني إلى أربع ساعات من التعلم املؤقت عبر 
اإلنترنت يومياً.

إذا مت اكتشاف حالة مؤكدة من كوفيد- 19 يف فصل 
دراسي ما. سيتم إبالغ أولياء األمور / مقدمي الرعاية 

وتزويدهم باخلطوات التالية املتعلقة باحلجر أو العزل وأي 
إجراءات أخرى يجب إتخاذها. إذا كان احلجر أوالعزل 

مطلوباً فيجب على الطالب البقاء يف املنزل

انظر اجلدول يف الصفحة 10 ملزيد من املعلومات.

 املوظفني 
يجب على جميع العاملني يف مدارس املنطقة التعليمية 

وغيراملدارس من تسجيل الوصول يومياً عبر تطبيق 
الفحص الصحي )Axiom(وسيُطلب منهم احلجرأو العزل 

يف أي من احلاالت التالية:

t حالة مؤكدة مختبرياً لكوفيد-19  

t أعراض كوفيد -19

t  التعرض املستمر حلالة موجبة مؤكدة من كوفيد -19.

سيقدم  مجهز تطبيق الفحص الصحي اإلرشادات 
الضرورية.

إذا كان املوظفون يف العمل عند توفر أي من احلاالت 
الثالثة املذكورة أعاله  فيجب عليهم املغادرة على الفور. 

وبخالف ذلك يُطلب منهم البقاء يف املنزل وإبالغ املشرف 
املباشرعليهم . ومن أجل مصلحة جميع أصحاب العالقة 

يف  املنطقة التعليمية)HISD( يتم حث املوظفني الذين 
تنطبق عليهم  أي من  احلاالت الثالثة وبقوة على طلب 

احلصول على العناية الطبية وإجراء فحص كوفيد- 19. 

إنظر اجلدول ملزيد من املعلومات.

سيم تقدمي إجازة مدفوعة األجر لـمرضى كوفيد-19)تصل 
إلى 10 أيام للعام الدراسي 2021-2022( للموظفني 

املعفيني وغير املعفيني الذين مت تلقيحهم بالكامل  وكذلك 

غير القادرين طبًيا على  التلقيح يجب تقدمي إثبات التلقيح 
أو اإلعفاء الطبي للتأهل اإلجازة. 

ستتم معاجلة أي إجازة إضافية بعد أيام إجازة كوفيد-
19املمنوحة للموظفني املؤهلني من بنك إجازة املوظف وفًقا 

لسياسة مجلس اإلدارة DEC )LOCAL(L. باإلضافة 
إلى ذلك  اإلجازة الطبية العائلية املتاحة جلميع املوظفني 

املؤهلني.

يجب على املوظفني الذين لم يتم تطعيمهم استخدام وقت 
إجازتهم الشخصية للعزل بسبب كوفيد-19.

وافقت وكالة التعليم يف تكساس ومجلس التعليم يف 
املنطقة العليمية)HISD(على راتب ملرة واحدة للموظفني 

املعفيني وغير املعفيني الذين مت تطعيمهم بالكامل ،وكذلك 
أولئك الذين لم يتمكنوا من التطعيم طبياً.

املطلوب إثبات حالة التطعيم أو اإلعفاء الطبي بحلول 19  
تشرين الثاتي/نوفمبر 2021 )مت متديده حتى 10  كانون 

األول/ديسمبر 2021(.

مت دفع الراتب يف 22 كانون األول/ديسمبر 2021.

  فحص كوفيد-19
 يقدم )Next Level Urgent Care( إختبار كوفيد -19 

ملوظفي املنطقة التعليمية املسجلني يف اخلطة الصحية 
للمنطقة التعليمية مببلغ  20 دوالراً.  تتوفر خدمات 

إختبار كوفيد املجانية يف مركزي املنطقة التعليمية للصحة 
 Hattie Mae White(والعافية املوجودين يف كل من

ESC(  و )Attucks MS( باإلضافة إلى ذلك وإعتباراً من 
كانون الثاني/ يناير 2022 ستوفراملنطقة التعليمية إختبار 
كوفيد-19 مجاناً جلميع طالب وموظفي املنطقة املوافقني 

على املشاركة يف املدارس .
ومن املطلوب تقدمي منوذج موافقة ملرة واحدة للمشاركة يف 
برنامج إختبار املدرسة لكوفيد وميكن ميكن إكمال النموذج 

 على
.HoustonISD.org/COVIDTesting 

 ملزيد من املعلومات  يرجى زيارة 
.HoustonISD.org/HealthAlerts

http://HoustonISD.org/COVIDTesting
http://HoustonISD.org/HealthAlerts
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نوع احلالة   التعرض املستمر املفترضة  املؤكدة 

على من ينطبق هذا؟ شخص بنتيجة  موجبة لفحص  
كوفيد-19    

 شخص لديه أحد أعراض أو أكثر من 
مرض كوفيد -19

الفرد الذي يعيش يف نفس املنزل 
مع شخص مت التأكد من إصابته   

بكوفيد-19 

وقت العزل   خمسة أيام من ظهور األعراض أو تاريخ 
إجراء الفحص إذا لم تظهر أي أعراض  

واإلستمرار يف إرتداء الكمامات حول 
األخرين .

 خمسة أيام من ظهور األعراض 
واإلستمرار يف إرتداء الكمامات حول 

األخرين .

العزل ملدة  خمسة أيام من يوم تأكيد 
احلالة. احلجر ملدة  خمسة أيام إضافية 

ملراقبة األعراض.

 املتطلبات قبل العودة إلى العمل / 
املدرسة

كمال وقت احلجر الصحي وليس لدية  
حمى ملدة 24 ساعة على األقل دون 
إستخدام األدوية اخلافضة للحرارة  

وحتسني األعراض.

اإلنتهاء من فترة  العزل  أو مؤهاًل 
للعودة املبكرة وليس لدية حمى ملدة 24 
ساعة على األقل دون إستخدام األدوية 

اخلافضة للحمى وحتسني األعراض.

تكون اإلجتماعات  على أساس التطعيم 
/ حالة املعزز. 

 يجب على املوظفني إتباع  تعليمات
)Axiom(. ويجب على الطالب إتباع 

توصيات ممرضة  املدرسة  أو من ينوب 
عنها.

 يرجى النطر  يف األسفل.

التعليمات لألفراد اامللقحني وغير 
امللقحني 

إذا كانت نتيجة إختبار كوفيد-19 
موحبة، فيجب عليك العزل ملدة  خمسة  

أيام بغض النظر عن التطعيم أو حالة 
التعزيز.

إذا لم تكن لديك أعراض أو إذا كانت 
األعراض تتالشى بعد  خمسة أيام  

ميكنك مغادرة منزلك.  واإلستمرار يف 
ارتداء الكامه حول اآلخرين 

إذا كنت تعاني من احلمى  فإستمر يف 
البقاء يف املنزل حتى تتعافى احلمى.

إذا كان من املفترض أن تكون  لديك 
حالة موجبة )ظهر عليك أعراض 

كوفيد-19( فيجب عليك العزل ملدة 
خمسة أيام  بغض النظر عن التطعيم أو 

حالة التعزيز.

إذا لم تكن لديك أعراض أو إذا كانت 
األعراض تتالشى بعد  خمسة أيام  

ميكنك مغادرة منزلك.  واإلستمرار يف 
ارتداء الكامه حول اآلخرين.

إذا كنت تعاني من احلمى  فإستمر يف 
البقاء يف املنزل حتى تتعافى احلمى.

إذا تعرضت لـ كوفيد-19  يجب عليك:

t  ارتِد كمامة حول اآلخرين .

t  أن مركز الوقاية من األمراض 
)CDC( ينصح الفحص يف اليوم 

السادس

إذا ظهرت عليك األعراض  قم بإجراء  
الفحص والبقاء يف املنزل.

HISD’s Procedural Guidelines for COVID-19 Exposure, Presumed, or Confirmed Positive Individuals إنظر

https://www.houstonisd.org/covidguidelines
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إختبار كوفيد-19 يف مقاطعة هاريس
يساعد إختبار كوفيد-19 الطالب والعائالت واملوظفني 

على ضمان عودة آمنة وفعالة إلى املدرسة. تتوفر معلومات 
حول إختبار كوفيد-19 املجاني من خالل مقاطعة هاريس 

.readyharris.org/Get-Tested على

تشجع املنطقة التعليمية جميع الطالب واملوظفني على 
املشاركة يف إختبار كوفيد-19 املنتظم والذي يسمح 

بإتخاذ تدابير وقائية لتجنب املزيد من إنتقال كوفيد-19. 
باإلضافة إلى ذلك  توصي املنطقة التعليمية وبقوه بإجراء 

إختبار فوري إذا كنت مريضاً أو تشعر باملرض.

النظافة
نحث جميع األفراد على غسل أو تعقيم أيديهم بشكل 

روتيني طوال اليوم وقبل تناول الطعام وبعد كل زيارة إلى 
احلمام.

ويتم تشجيع األفراد أيضاً على ممارسة  قواعد أداب 
التنفس املناسبة  وتغطية الفم واألنف أثناء السعال 

والعطاس بواسطة الذراع أو مبنديل أو كمامه.  وسيتم 
صيانة محطات التعقيم يف جميع مدارس ومباني املنطقة 

 .)HISD(التعليمية

التعقيم والتطهير
سيستمرالعمل يف تنظيف جميع املدارس واملباني يف 
املنطقة التعليمية)HISD( وتطهيرها وتعقيمها لياًل 

ومبستوى تطهير مستشفى كإجراء احترازي. وسيستمر 
تزويد املدارس واملكاتب بصابون اليد واملناشف الورقية 

واملناديل ومعقم اليدين واملطهرات. وميكن للمدارس شراء 
مواد تنظيف إضافية وحسب احلاجة.

وسيستمر فحص أنظمة التهوية بإنتظام  وإعطاء األولوية 
لإلصالحات وإستبدال املرشحات وبإستخدام أعلى درجة 

مسموح بها.

التباعد اجلسدي 
 بالرغم من أن التباعد اجلسدي لم يعد مطلوباً يتم 

تشجيع التباعد اجلسدي مبقدار ثالثة أقدام على األقل 
يف الداخل وكلما تسمح املساحة.

خدمة احلافالت املدرسية
يستأنف قسم خدمات النقل العمليات اإلعتيادية وبكامل  

طاقتها.  ويتم تشجيع االطالب وسائقي احلافالت بقوة 

على إرتداء الكمامات عند احلاجة إلى طبقات حماية 
إضافية أو عند املرض.  أن حتديد املقاعد يف احلافالت 

لم يعد مطلوباً. 

يجب على الطالب تعقيم أيديهم  وتأشير بطاقاتهم 
اخلاصة باحلافلة عند الصعود. سيتم تنظيف احلافالت 
ويتم تطهيرها بإنتظام مبطهر مبستوى املستشفى كإجراء 

احترازي. كل حافلة سيتم جتهيزها مبطهر لليدين 
وباملناشف املطٍهره ولوازم االسعافات االولية.

يُطلب من جميع الطالب املراقبة الذاتية ويجب عليهم 
البقاء يف املنزل إذا ظهرت عليهم أعراض مرتبطة 

بكوفيد-19. 

وملزيد من املعلومات والتحديثات طوال العام الدراسي  
.HoustonISD.org/Transportation يرجى زيارة موقع

وجبات الطالب الغذائية
.يستأنف قسم خدمات التغذية العمل اإلعتيادي وتقدمي 

الوجبات مبا يف ذلك الفطور يف الفصل الدراسي والغداء 
يف الكافتيريا باإلضافة إلى خدمة الوجبات اخلفيفة 
والعشاء يف املدارس احملددة. وسيتم إستيعاب جميع 

إحتياجات الطالب الصحية والطبية والغذائية اخلاصة 
باإلضافة إلى األخذ باإلعتبار موضوع احلساسية.

يتم تشجيع الطالب واملوظفني وبقوه على إرتداء الكمامات 
الذين قد يحتاجون إلى حماية إضافية أو املرضى حالياً 

يف حالة عدم األكل والشرب. 

أن حتديد املقاعد لم يعد مطلوباً. 

مت التوقف عن توزيع الوجبات الغذائية للطالب على جانب 
الرصيف يف املدارس للعام الدراسي 2021-2022 على 
الرغم من أنه قد يتم إجراء توزيعات غذائية مجتمعية 
واسعة النطاق يف بعض األحيان حسب احلاجة. سيتم  
إبالغ العائالت إذا متت جدولة مثل هذة النشاط . إذا 

كانت عائلتك بحاجة إلى مساعدة إلستالم الوجبات 
فيرجى تقدمي  طلب مساعدة الطالب )SAF( إلى قسم 

 اخلدمات املتكاملة يف املنطقة التعليمية )HISD( عبر  
.HoustonISD.org/SAFhelp

سيستمرحظربيع املواد الغذائية :  مينع بيع املواد الغذائية 
التي تبيعها املدارس ومجموعات أولياء األمور والنوادي 

الداعمة والباعة اخلارجيني.

http://www.readyharris.org/Get-Tested
https://www.houstonisd.org/transportation
http://www.houstonisd.org/SAFhelp
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)HISD(زوار املنطقة التعليمية
 يسمح زيارة املدارس واملباني  من قبل الزائرين الذين 

لديهم موعد مسبقاً مبا يف ذلك موظفي برنامج ما بعد 
املدرسة وكذلك أولياء األمور وأعضاء املجتمع الذين متت 

املوافقة عليهم من خالل برنامج املتطوعني يف املدارس 
العامة ولديهم مواعيد ويسمح كذلك ألولياء األمور الذين 

يسجلون أطفالهم. 

ويتم تشجيع إرتداء الكمامات من قبل الزوار الذين قد 
يحتاجون إلى حماية إضافية أوأنهم مرضى حالياً. 

ملزيد من املعلومات حول برنامج املتطوعني يف املدارس 
 العامة )VIPS(  يرجى زيارة موقع

 .HoustonISD.org/VIPS  

زي الطالب وقواعد الزي املدرسي
تدرك املنطقة التعليمية)HISD( أن صناعة البيع بالتجزئة 
تواجه حتديات كبيرة. ستكون سياسات زي الطالب مرنة 
يف جميع املدارس للعام الدراسي 2021-2022 ولن يُطلب 

من الطالب إرتداء الزي املدرسي.  بالنسبة الطالب الذين 
قاموا بالفعل بشراء الزي الرسمي ندعوهم إلرتدائها.

 والزال على الطالب اإللتزام مبعايير قواعد اللباس التي 
وضتعها املدرسة.

تلتزم املنطقة التعليمية)HISD( بتلبية إحتياجات الطالب 
والعائالت. للمساعدة يف املالبس يرجى إرسال إستمارة 

مساعدة الطالب )SAF( إلى قسم اخلدمات املتكاملة 
)Wraparound( يف املنطقة التعليمية)HISD( عبر 

 .HoustonISD.org/SAFHelp

احلضور والدرجات
لن يتم إستخدام احلضوراملثالي هذا العام كتصنيف 

جلائزة. إذا أصيب الطالب بأي مرض معدي يجب على 
الطالب إتباع إرشادات األمراض املعدية يف املنطقة 

التعليمية. للحصول على اإلرشادات الكاملة يرجى بزيارة 
 .HoustonISD.org/COVIDGuidelines موقع

ال توجد خطط إلعفاءات بالنسبة للدرجات. ويجب على 
جميع الطالب إستيفاء املعاييراملقابلة للحصول على درجة 
النجاح يف الواجبات والعمل الصفي. سيتم إحتساب جميع 

الدرجات على أن يجتاز الطالب دورة /فصل. ملزيد من 
املعلومات حول الدرجات إتصل مدرستك مباشرة.

ألعاب القوى واألنشطة الإلمنهجية
ستقام املسابقات والفعاليات وكذلك األنشطة والعروض 

الالمنهجية وفق إرشادات املدرسة.

يسمح  مبشاهدة جميع املسابقات والفعاليات الداخلية 
واخلارجية واألنشطة أوالعروض الالمنهجية التي حتدث 

يف مرافق املنطقة التعليمية.  

ويف الوقت لم يعد هناك حاجة الى إرتداء الكامات يتم 
تشجيع احلضور إلرتدائها عند احلاجة إلى طبقات حماية 

إضافية أو عند املرض. 

الرحالت امليدانية
يُسمح بالرحالت امليدانية غير الرياضية مبا يف ذلك 

اإلثراء والرحالت املنهجية دون حتديد أو قيود. 

التجمعات الشخصية
يسمح بالسفر وحضوراملؤمترات خارج املنطقة التعليمية 

وبدون قيود. 

السفر واملؤمترات خارج املنطقة العليمية
يسمح بالسفر وحضوراملؤمترات خارج املنطقة التعليمية 

وبدون قيود. 

خطة اإلغالق
ال نتوقع إغالق املدارس. إذا كانت ظروف كزفيد-19 

متدهورة وتستدعي إغالق املدرسة بشكل كامل أو جزئي 
من الفصل الدراسي فسيتم إتخاذ هذا القرار على أساس 

كل حالة على حدة من قبل  قسم اخلدمات الصحية 
والطبية يف املنطقة العليمية)HISD( وبالتشاور مع إدارة 

الصحة يف هيوسنت وكاالت الصحة احمللية. وستستند 
هذه القرارات إلى جميع األدلة ومجموع الظروف ومبا 

يتماشى مع التوجيهات الصادرة عن مراكز السيطرة على 
األمراض والوقاية منها.

 للقيام بذلك وبالتشاور مع قسم اخلدمات الصحية 
والطبية يف املنطقة العليمية)HISD( سيتخذ املشرف على 

املنطقة التعليمية القرارالنهائي بشأن إغالق أي مدرسة.

http://www.houstonisd.org/VIPS
http://www.houstonisd.org/SAFhelp
https://www.houstonisd.org/covidguidelines
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التعلم املؤقت عبر اإلنترنت
أن الطالب الغير القادرين على اإللتحاق باملدرسة بسبب 

حالة صحية مؤقتة مؤهلون ملدة أقصاها 20 يوماً من 
التعلم املؤقت عبر اإلنترنت خالل العام الدراسي 2021-

.2022

للتأهل يجب إستيفاء أحد الشروط التالية:

t  أن تكون نتيجة فحص الطالب لكوفيد -19 موجبة 
أو أنه يظهر عليه أعراض مرض كوفيد-19.

إيصال التعليم 

سيتم تقدمي التعلم املؤقت عبر اإلنترنت بشكل متزامن من 
قبل مدرس معتمد ملدة أربع ساعات يومياً ، وفق ملعاير 

املطقة التعليمي  وتسلسلها لكل مجال من مجاالت املواد 
األساسية األربعة ) اللغة اإلجنليزية والرياضيات والعلوم 

والدراسات االجتماعية(. وسيتم تعيني مدرس مؤقت 
للطالب للتعلم عبر اإلنترنت.

 توفر املدارس  جهاز ونقطة إتصال ألي طالب يطلب 
جهازاً أثناء املشاركة يف التعلم املؤقت عبر اإلنترنت.

عملية التسجيل

يجب على العائالت إتباع اخلطوات التالية:للمشاركة يف 
التعلم املؤقت عبر اإلنترنت:  

t   يجب على  ولي األمر إشعار املدرسة ويقدم 
الوثائق املطلوبة  ويطلب التسجيل.

t   على ممرضة املدرسة )أو من ينوب عنها(  تأيد 
الوثائق واألهلية.

t  يقوم منسق التعليم عبر اإلنترنت املؤقت املدرسة 
.)HUB(بتسجيل الطالب يف دورة
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tt ئــالت  لعا ا و لطــالب  ا عــم  د
التعلم اإلجتماعي والعاطفي

تعتمد برامجنا اإلجتماعية والعاطفية على فهم أن 
العالقات الداعمة تساعد يف جعل التعلم ُمحفزاً وجذاباً 

وذا معنى. نحن نساعد الطالب على تطوير مهاراتهم 
للتعمل مع عواطفهم وتكوين عالقات إيجابية والشعور 

بالتعاطف مع اآلخرين وإتخاذ قرارات مسؤولة.
نعمل هذا العام على زيادة عدد املستشارين املعتمدين يف 

املنطقة التعليمية وتوسيع الرعاية ملعاجلة الصدمات لدعم 
الطالب بشكل أفضل أثناء إنتقالهم مرة أخرى إلى التعليم 

 باحلضورالشخصي.

HoustonISD.org/SEL

)Wraparound Services( اخلدمات املتكاملة
قامت املنطقة التعليمية هذا العام بتوسيع برنامج 

اخلدمات املتكاملة )Wraparound( ليشمل جميع  
مدارس املنطقة التعليمية )HISD( البالغ عددها  276 

)Wraparound( مدرسة . ويدعم أخصائي خدمة برنامج
الطالب  والعائالت من خالل ربطهم باملوارد املجتمعية 

ملعاجلة القضايا التي تؤثرعلى التعلم  مثل الصحة العقلية 
 والبدنية وإنعدام األمن الغذائي والسكني.

.HoustonISD.org/Wraparound

اإلستجابة لألزمات والوقاية منها
يسعى فريق التدخل يف األزمات يف املنطقة التعليمية الى 
زيادة جناح الطالب من خالل معاجلة احلواجز العاطفية 

والسلوكية التي حتول دون التعلم. ومن بني أدواتنا : 
خدمات التدخل واإلستشارات السلوكية ودعم الطالب 
وأولياء األمور واملوظفني الذي يعانون من الصدمات.  

يتألف فريق التدخل يف األزمات من متخصصني مجازين 
يف علم النفس املدرسي ومستشارين مهنيني مرخصني  
ومدرسيني محترفني كما سيتم تدريب موظفي املدرسة 

على الوقاية من اإلنتحار وإيذاء النفس واإلستجابة 
 للصدمات والتوعية يف مجال الصحة العقلية.

.HoustonISD.org/CrisisResponse

الصحة اجلسدية
تشترك املنطقة التعليمية)HISD( مع املنظمات املجتمعية 
والصيدليات ومدينة هيوسنت لتوفيراللقاحات للموظفني 

والطالب.  تشمل اجلهود الذهاب إلى املجتمعات التي 
يقيم فيها املوظفني والطالب لزيادة إمكانية الوصول 

وتوفيراللقاح يف مواقع العيادات أو يف مدارس املناطق 
التعليمية. سيتم إبالغ املجتمعات املدرسية املعنية وحسب 

 جدولة هذه اجلهود. 

.CDC.gov/PhysicalActivity/Basics/Children

اإلستعداد اجلامعي واملهني
نهدف يف املنطقة التعليمية)HISD( إلى ضمان إستعداد 

كل طالب من اخلريجني لدخول الكلية أو املهنة التي 
يختارها.

 Project( على مستوى املدرسة املتوسطة يقدم برنامج
Explore( دعماً لتخطيط اإلستعداد اجلامعي واملهني. 

وعلى مستوى املدرسة الثانوية تقدم كل مدرسة من 
مدارس املنطقة التعليمية)HISD( املشورة الشخصية 

للكلية من خالل برنامج)Ignite( من الصف التاسع الى 
)Orbit( للكباروبرنامج )Launch( احلادي عشر وبرنامج

الذي يساعد اخلريجني يف إنتقالهم  فيما بعد املرحلة 
الثانوية.

تقدم املنطقة أيضاً ستة عشرمساراً مختلفاً للتعليم املهني 
والتكنولوجي ومبا يسمح للطالب بالتخرج بشهادات 

معترف بها يف مجال الصناعة ويف مجاالت وظيفية عالية 
 النمو وذات طلب عاٍل.

  
 HoustonISD.org/CollegeReadiness o 

.HoustonISD.org/CareerReadiness

فقدان)خسارة( التعلم
تركز املنطقة التعليميةHISD( (هذا العام على التأكد من 
عودة جميع الطالب املتأثرين بالوباء إلى املسارالصحيح 

أكادمييأ وإجتماعياً وسلوكياً.

 1.6 )HISD( وللقيام بذلك تستخدم املنطقة التعليمية
مليار دوالر من املنحه الفيدرالية لإلغاثة للمدارس 

اإلبتدائية والثانوية يف حاالت الطوارئ للمدارس املقدمة 

https://www.houstonisd.org/SEL
https://www.houstonisd.org/Wraparound
https://www.houstonisd.org/CollegeReadiness
https://www.houstonisd.org/CareerReadiness
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من خالل قانون خطة اإلنقاذ األمريكية ملعاجلة فقدان 
التعلم املرتبط بالوباء.

ستركز أموال املنحة على 11 مجاالً رئيسياً:

t  دعم القراءة والرياضيات وكذلك اإلستعداد 
اجلامعي والوظيفي والعسكري
t  التدريس والتدخالت التعليمية

t  اخلدمات املتكاملة والتعلم اإلجتماعي والعاطفي
t  التعليم اخلاص

t   برامج بعد املدرسة
t  متعلمي اللغة االجنليزية

t  مشاركة الطالب والتسجيل واحلضور

t  التكنولوجيا واملوارد الرقمية
t  السالمة والتنظيف – كوفيد-19

t  الفنون اجلميلة
t  رأس املال البشري والتعويضات

.HoustonISD.org/ESSERPlan

التعليم اخلاص
تواصل املنطقة التعليمية )HISD( التركيزعلى حتسني 

اخلدمات املقدمة للطالب املؤهلني خلدمات  التعليم 
اخلاص.  ويف هذا العام  تركز املنطقة التعليمية على زيادة 

عدد معلمي املوارد وحتسني قدرتها على حتديد الطالب 
ذوي اإلحتياجات اخلاصة وتوفيرتكنولوجيا وخدمات 
إضافية للمساعدة يف معاجلة فقدان التعلم املرتبط 

 بالوباء.

.HoustonISD.org/SpecialEd

التدخالت التعليمية
يف هذا العام سيدخل العديد من الطالب العام الدراسي 
وبعجز أكادميي بسبب كوفيد -19. لقد مت تكليف مكتب 

التدخالت بدعم هؤالء الطالب ومدارسهم من خالل 
مساعدة الطالب على اإلستجابة لعملية التدخل وتخطيط 

وجدولة فصول التدخل وتنسيب الطالب فيها وحتديد 
الدعم واالجتماع ورصد التقدم لفرق مساعدة التدخل 

وتقدمي التطويراملهني واملوارد باإلضافة الى تقدمي املشورة 
للمدارس بشأن القضايا املتعلقة بالتدخل.

برامج متعددي اللغات
توفرالبرامج ملتعددي اللغات ممارسات تعليمية قائمة 

على البحث  ومت تصميمها لتلبية اإلحتياجات املعرفية 
واللغوية والعاطفية للطالب يف برامج تعليم ثنائي اللغة 

واللغة اإلجنليزية كلغة ثانية. وميكن لعائالت متعلمي اللغة 
اإلجنليزية زيارة صفحة موارد أولياء األمورللحصول على 
معلومات وموارد ملساعدتهم على دعم أطفالهم يف املنزل. 

املوهوبني واملتفوقني
على ضوء فجوات التعلم التي أحدثها الوباء تود املنطقة 
التعليمية )HISD( ضمان تطوير تعليمات معينة  لتلبية 

إحتياجات كل طالب. ولدعم الطالب املؤهلني يف احلصول 
على خدمات املوهوبني واملتفوقني سيواصل قسم املوهوبني 
واملتفوقني يف املنطقة التعليمية )HISD( يف تقدمي خطط 

تعليمية متخصصة للطالب والتطويراملهني القائم على 
البحوث للموظفني لضمان تقدمي التسريع املناسب للطالب 

عند احلاجة.

https://www.houstonisd.org/ESSERPlan
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برنامج )Parent University( ألولياء األمور
 تقدم ورش عمل برنامج )Parent University( ألولياء 

األمورعلى ربط أولياء األمور والطالب يف املنطقة 
التعليمية )HISD( مبوارد املنطقة التي تدعم النجاح 

األكادميي باإلضافة الى الصحة العامة ورفاهية الطالب 
وعائالتهم. 

 ستنظم جلسات العام الدراسي )2022-2021 ( 
 باحلضورالشخصي وتُبث مباشرًة عبراإلنترنت.

 .HoustonISD.org/ParentUniversity

 t  الثالثاء 14 أيلول)سبتمبر( 2021 
101 Wheatley High School HISD 

نظرة عامة على مشاركة األسرة واملجتمع -  
إختيار املدرسة - اخلدمات املتكاملة  - مساعدة 

الطالب
t  الثالثاء  19  تشرين األول )أكتوبر( 2021 

Scarborough High School 
املوارد الرقمية

 t  الثالثاء 16 تشرين الثاني)نوفمبر(2021
Milby High School 
اإلستعداد للكلية واملهنة

 t  الثالثاء  18 كانون الثاني)يناير( 2022
 )Zoom( إفتراضياً بواسطة 

إختيار املدرسة 
 t  الثالثاء 15 شباط )فبراير( 2022 

 )Zoom( إفتراضياً بواسطة 
خدمات التعليم اإلجتماعي والعاطفي والتعليم 

اخلاص 
 t  الثالثاء 19 نيسان)أبريل(  2022 

 )Zoom( إفتراضياً بواسطة 
ترحيل املستوى الدراسي)الصف(: اإلبتدائية 

واملتوسطة والثانوية والكلية

tt لرقميــة  ا د  ر ا ملــو ا
 املوارد الرقمية واملواد التعليمية متاحة جلميع الطالب 

واملوظفني من خالل)HISD HUB(. وتتضمن هذه املوارد 
 Imagine و Imagine Math و HUB دروساً رقمية يف

.MackinVIA و MyOn و Language

باإلضافة إلى ذلك سيتم توفيرأجهزة نقاط ساخنة 
السلكية ألي طالب ليس لديه إمكانية الوصول إلى مواقع 

اإلنترنت يف املنزل.

املدارس اإلبتدائية
 myON املوارد الرقمية - مثل القراءة الشخصية على
- التي ضمنت املناهج الدراسية خالل العام الدراسي 
السابق  والتي هي متاحة اآلن كأدوات تعليمية ميكن 

إستخدامها يف املدرسة واملنزل.

املدارس  املتوسطة
 )Verizon Innovative Learning Schools(مدارس
وهي مبادرة تعليمية ترعاها مؤسسة )Verizon(. لقد 

توسعت لتشمل 18 مدرسة وبعد برنامج جتريبي ناجح يف 
ست مدارس يف العام املاضي. ويتلقى الطالب املسجل يف 

 )Verizon Innovative Learning Schools(مدارس
على أجهزة )Chromebook( إلستخدامها يف املدرسة 
واملنزل. ومت جتهيز كل جهاز )Chromebook( بخطة 

بيانات )5G Verizon(التي توفر الوصول خارج الفصل 
الدراسي.

املدارس الثانوية
ستستمر جميع املدارس الثانوية يف املشاركة يف مبادرة 
املنطقة التعليمية )PowerUp 1-1( والتي تزود جميع 
الطالب بجهاز كمبيوتر محمول ميكن إستخدامه يف 

املدرسة واملنزل.

https://www.houstonisd.org/parentuniversity


)HISD(املنطقة التعليمية املستقلة للمدارس يف هيوسنت

خطة املنطقة التعليمية )HISD(-العودة للمدرسة للعام الدراسي)2021-2022( 17

tt لكبيــر  ا احللــم  حملــة    / لتســجيل  ا
 كوننا منطقة تعليمية تقدم اإلختيارنعتقد أن جميع 

الطالب يستحقون معلمني ومدارس وبرامج أكادميية 
عالية اجلودة لتعزيزمنوهم وجناحهم. ونعتقد أيظاً أن 

طالبنا ميكنهم حتقيق أي شيء بإستخدام األدوات والدعم 
املناسبني.

يستحق كل طالب فرصة العثورعلى رغبتة وحلمه الكبير.

سجل اآلن وإحلم معنا. إنضم إلينا ونحن نعمل على ضمان 
حصول كل طالب على املعرفة واملهارات والدعم الالزم 

لتحويل أحالمهم إلى واقع.

هل تريد التسجيل يف منطقتك السكنية أو املدرسة التي 
تقع يف منطقتك ؟ ما عليك سوى الذهاب الى موقع 

HoustonISD.org/FindASchool للحصول على 
مدرستك ومعلومات اإلتصال بها ومن ثم التواصل معهم 

مباشرة للتسجيل.

 )Magnet( هل  لديك إهتمام ببرنامج اجلذب اجلّيذ
 School( أوالتخصص؟ إتصل مبكتب إختيار املدرسة

:)Choice office

 t  التسجيل ملا قبل الروضة 
HoustonISD.org/DreamBig

 t  التسجيل العام : 
 HoustonISD.org/Enroll 

 schoolchoice@HoustonISD.org 
713-556-6734

t  روضة أطفال مجانية لألطفال املؤهلني بعمر 
ثالث وأربع سنوات

t البرامج األكادميية املتخصصة:

t البكالوريا الدولية

t اإلعداد للكلية واملهنة

t اللغة املزدوجة والغمراللغوي

t العلوم والتكنولوجيا والرياضيات والهندسة

t الفنون اجلميلة

t مونتيسوري

t املوهوبني واملتفوقني

t برامج التوجيه ودعم الطالب

t مساعدة العائلة وموارد املجتمع

t إفطار وغداء وعشاء مجاني للطالب

يبدأ احللم الكبير يف املنطقة التعليمية)HISD( يف 
مرحلة ما قبل الروضة.

املنطقة التعليمية املستقلة للمدارس 
يف هيوسنت)HISD( ترحب بجميع 

األطفال املؤهلني الذين تتراوح أعمارهم 
بني ثالث واربع سنوات للتسجيل يف 

رياض األطفال للعام الدراسي القادم. 

https://www.houstonisd.org/_findaschool
https://www.houstonisd.org/dreambig
https://www.houstonisd.org/enroll


إذا كانت لديكم أسئلة أوحتتاجون إلى معلومات إضافية  
يرجى اإلتصال مبدرستكم مباشرة
للحصول على املعلومات العامة 

 يرجى إرسال بريد إلكتروني
 Parents@HoustonISD.org

أواإلتصال برقم الهاتف 713-556-7121

)HISD( املنطقة التعليمية املستقلة للمدارس يف هيوسنت


