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Millard House I I , 
HISD Superintendent

املقدمــة
إنه لشرف عظيم أن أنضم إلى مجتمع املنطقة التعليمية املستقلة للمدارس يف هيوسنت )HISD( مستفيداً من جتربتي كمعلم 

مهني وموظف تعليم حكومي عام. أنا أتبع ارث والداي والتي كالهما معلمني مهنيني مما يجعل هذا العمل جزء من حمضي 
النووي . لقد غرسوا يف داخلي قيمة االلتزام والتي اطبق كل يوم وهو اإلميان باالستعداد اجلامعي واملهني جلميع الطالب 

وخاصة املتعلمني من اجليل األول.

أنا فخور جداً بأن أكون مبثابة دليل حي على ما ميكن لألطفال ذوي احلاجات اخلاصة أن يتغلبوا على املعوقات عندما يتم 
رعايتهم ودعمهم من قبل الكبار احملبني لهم. أنا أشارك هذا االقتناع من خالل هذه اخلطة ولكن كدليل أيضاً على كل ما أفعله 

لتقدمي فرص جيدة جلميع الطالب يومياً وطوال اليوم ودون استثناء حتى يتمكنوا من حتقيق إمكاناتهم الكاملة. 

وبينما نحن نفكر يف هذا العام الدراسي الذي ال مثيل له فأنا حريص على معرفة كيف َخبر أعضاء املجتمع  التحوالت يف 
التعليم العام وكيف سنتبنى عملنا اجلمعي املستقبلي لتحقيق التمّيز للطالب وتوسيع متكني املوظفني وتعزيز الدعم لألسر من 

خالل األساليب املبتكرة التي تستجيب الحتياجاتهم.

 من خالل مراجعتي األولية وجدت دالئل على أن هناك الكثير لالحتفال به ونحن نخرج من جتاربنا املشتركة ألخيرة. فعلى 
سبيل املثال:

•  هناك رغبة قوية لدعم طالبنا وفرص واسعة ملجتمعنا للعمل مع منطقتنا التعليمية من خالل املعلمني واملوظفني 
املشاركني والقادة اإلداريني وقادة املجتمع واملجتمع اخليري الداعم . وسنواصل العمل ُمتحدين معاً حول أهدافنا 

املشتركة حملو األمية وخدمات التعليم اخلاص املوثوقة وبناء القدرات من خالل مجتمعنا.

•  هناك منو إيجابي يف نسبة التحصيل الدراسي لطالب الصف الثالث الذين يؤدون القراءة على مستوى الصف أو أعلى 
منه ومبا ينسجم مع هدفنا املتمثل يف زيادة هذه األرقام مبقدار ثماني نقاط مئوية بحلول عام 2024. وسنقوم بتعزيز 

قدرتنا يف مجال بناء محو األمية املبكر لضمان طالب الصف يقرؤون على مستوى الصف.

•  تتضح معتقداتنا املشتركة حول سد فجوات التحصيل الدراسي إلعداد جميع اخلريجني للنجاح مدى احلياة من خالل 
زيادة طالب املدارس الثانوية الذين يأخذون دورات اإلستعداد للكلية وتقييمات الدخول.

•  تظهر مؤشرات اإلنضباط يف املنطقة بشكل عام إنخفاضاً ويعود ذلك على األرجح إلى التعليم اإلفتراضي الذي بدأ 
يف 13 أذار/مارس 2020. ومع ذلك وبينما نستعد إلعادة توحيد الصفوف بالكامل هذا اخلريف وإن إتزامنا بالدعم 

الشامل والثقافة اإليجابية على يف عموم املدارس هو أمرأساسي سنقوم االلتزام به.

 تهدف خطة التسعني يوماً هذه ملشاركة بعض النقاط البارزة من نتائجي األولية وااللتزام لتحديد ومعاجلة وحتقيق الطرق
 التي تركز على التنوع واملساواة والشمول يف جميع املدارس لتحقيق فرص متكافئة يف عملنا وإعداد الطالب للنجاح يف

مجتمع عاملي متنامي.
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باالنضمام إلى  مجتمعنا يف املنطقة التعليمية )HISD( من الضروري أن أقوم بتطوير عالقة الثقة والتعاون مع مجلس 
إدارة املدارس واملجتمع األوسع. وهذا يشمل العمل بشكل أساسي مع األشخاص واملنظمات الذين مت استبعادهم تقليدياً 

من القيادة املشتركة وعملية تنمية املجتمع. وسنعمل على دعم إهماماتهم نيابة عن الطالب وإثبات أن جميع األصوات 
مهمة يف إيجاد طرق إلحداث فرق ذو معنى مع األهداف التالية:

الهدف األول  إعادة إشراك جميع الطالب يف جتربة التعليم احلكومي العام. وهذا يعني حتديد مكانهم وما يحتاجون 
إليه وإيصال نظام يقدم الدعم لهم. 

الهدف الثاني  ضمان إفتتاح مدارس آمنة ومنتظمة. يتم التخطيط للعديد من جتارب مدارس اإلثراء االستثنائية 
الصيفية. لقد حان الوقت اآلن للتحضير استعداداً للخريف من خالل تقدمي خبرات تعليمية آمنة 

ومنتظمة وجذابة وسريعة. 

الهدف الثالث  تطوير وتقدمي خطة إستراتيجية جريئة التي تُعبد لطريق اإلبتكار والتمّيز. سنضع األساس اآلن لتقدمي 
التمّيز يف التعليم احلكومي العام لدعم الطفل بالكامل ووضع توقعات عالية ألنفسنا لضمان تلبية طالبنا 

إلمكاناتهم الكاملة.

 سيتم مراجعة نظريات العمل احلالية لتأكيد أو تعديل إقتراحنا للمجتمع. وسأحاسب نفسي شخصياً على ضمان 
التخصيص العادل للموارد وأنظمة الدعم للصحة والسالمة والثقافة املدرسية اإليجابية وتكرمي األصوات واألهداف 

املشتركة ملجتمعاتنا املتنوعة.

 األهــداف الشــاملة
القادمــة التســعني  لأليــام 
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أؤكد وأعترف على أن مهمة مجلس التعليم تتمثل يف تعليم الطفل ككل وبشكل متساوي حتى يتخرج كل طالب باألدوات 
الالزمة ولتحقيق إمكاناته الكاملة. وعند القيام بذلك سنضع )HISD( يف حالة مستقبلية مثالية حيث يتمتع كل طفل 

بفرص متكافئة وإمكانية وصول إلى تعليم فعال متساوي وشخصي يف بيئة آمنة . سيتخرج طالبنا ذوي فكر نقدي و وقدرة 
على حل املشكالت  وسيعرفون ويفهمون كيف النجاح كخريجني عامليني.

أنا شخصياً أؤمن بوعد اإلنصاف وأطبق هذا االعتقاد يف حياتي املهنية. ويشمل ذلك معاجلة الفجوات  الدراسية ودراسة 
األطر التي يتم من خاللها إتخاذ جميع قرارات السياسية. ويف كثير من األحيان تتضمن معاجلة هذه الثغرات إنشاء 

هيكل ذو مغزى للدعم الشامل يف خدمة النتائج االجتماعية والعاطفية واألكادميية والصحية لألطفال. وكما يتضمن نهجاً 
شخصياً لتلبية االحتياجات التعليمية لكل طفل على حدة  ومن الطالب ذوي االحتياجات اخلاصة إلى الطالب املوهوبني 

واملتفوقني وإلى متعلمي اللغة اإلجنليزية.

أنا أؤمن بكل واحد من طالبنا املتعددي اإلمكانيات واملواهب وأنا واثق من إننا سنواصل بناء قدراتنا لدعم رحلة التعلم 
اخلاصة بهم مع موظفني موهوبني وديناميكيني احلاليني ويف املستقبل. وتؤدي هذه املعتقدات إلى نتائج مهمة سنلتقي بها معاً.

التعليميــة املنطقــة  يف   رأي 
HOUSTON ISD
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ئــج لنتا ا

النتيجة األول   إزيادة النسبة املئوية لتحصيل طالب الصف الثالث الذين يؤدون عند مستوى الصف الدراسي 
 ”Meets Grade Level Standard“ أو أعلى منه يف القراءة الذي يتم قياسه بواسطة

)STAAR( من إختبار

النتيجة الثاني   زيادة النسبة املئوية لتحصيل طالب الصف الثالث الذين يؤدون عند مستوى الصف 
 Meets Grade Level“ الدراسي أو أعلى منه يف الرياضيات الذي يتم  قياسه بواسطة

.)STAAR( من إختبار ”Standard

النتيجة  الثالث   زيادة النسبة املئوية لطالبنا اخلريجني الذين يستوفون معايير )CCMR( كما مت قياسها يف 
)Domain 1( من نظام مساءلة الوالية.

النتيجة الرابعة   حتديد األولويات وزيادة النسبة املئوية لتحصيل الطالب الذين يتلقون خدمات التعليم اخلاص 
والذين يقرؤون عند مستوى الصف الدراسي أو أعلى منه كما  الذي يتم  قياسه بواسطة 

“Meets Grade Level Standard” من إختبار )STAAR 3–8( يف القراءة و تقييم 
)STAAR EOC English I and II(
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التنظيمــي الهيــكل 

الزيــارات املدرســية

والتمويــل العمليــات 

أنا ملتزم بالعمل مع فريق احلكومة وكبار املوظفني - كفريق. سنعمل معاً إللقاء نظرة أعمق على كيفه أن تكون هياكلنا للدعم و 
اتخاذ القرار واالستجابة املؤثرة والفعالة  وإجراء التغييرات إذا لزم األمر لتعزيز أنظمتنا.

سنلتزم معاً بأعلى معايير اجلودة ونقوم بشكل استباقي بتحديث املعايير واألخالقيات املهنية ودمجها يف جميع اجلوانب 
املالية واملوارد البشرية والعمليات وامليزانية واملشتريات والشؤون القانونية وإدارة املخاطر لعمليات منطقتنا التعليمية. أنا 

شخصياً أعتبر نفسي مسؤوالً عن أداء ثابت وفعال وعالي اجلودة وسأدعم فرق القيادة يف إعادة إنشاء املعايير وتقدمي 
منوذج يتم من خالله تعزيز قدرتنا ،وتسترشد قراراتنا بقيمنا ومعتقداتنا. 

خالل األيام التسعني األولى ألتزم شخصياً بزيارة 
مدارس متعددة يف كل مجال من املجاالت الستة 

و وأن تكون شاملة وجلميع قواطع اإلمناء ملشاهدة 
جتارب أهم مواردنا ومشاركة طالبنا وموظفينا. 
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أصــوات أصحــاب املصلحــة

 أن هديف األساسي يف التسعني يوماً األولى هو تكرمي ماضينا وتوضيح حالتنا احلالية وإجراء تغيير ذي مغزى من خالل 
خطة مستنيرة بشكل أصيل. وسندرس نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات التي لدينا ونحدد مستقبل املنطقة 

التعليمية املستقلة للمداؤس يف هيوسنت كنموذج للمناطق التعليمية احلضرية الكبيرة األخرى.

سنضفي الطابع الرسمي على املسار املستقبلي على أساس التعليقات الواردة من أصحاب املصلحة الرئيسيني مثل:

•     الطالب وأولياء األمور ومقدمي الرعاية.

•     ممثلي احلاالت السكانية اخلاصة.

•     الوكاالت اإلقليمية أو احمللية التي تخدم 
الشباب غير امللتحقني باملدارس واألطفال 

والشباب املشردين والشباب املعرضني 
للخطر.

•     املعلمني واملشتارين يف التعليم املهني/ الكلية 
ومستشاري املدارس األكادميية ومدراء 

املدارس وقادة املدارس اآلخرين واإلدارين 
وموظفي الدعم التعليمي املتخصصني 

واملساعدين املهنيني.

•     اللجان االستشارية ملجلس التعليم والتي متثل 
مصاحلنا الرئيسية.

 •  قادة البلديات واملقاطعات والتشريعيات باإلضافة الى القادة الدينيني يف املجتمع واملنظمات يف مقاطعة
هاريس وما حولها.

•  ممثلني من املنظمات املجتمعية الشريكة مثل )Greater Houston Partnership( واملؤسسات اخليرية 
والعائلية ومنظمات املوظفني.

•  وأخيراً سأقوم بإشراك قادة األعمال والصناعة بشكل إستراتيجي لتعميق فهمنا الحتياجات القوى العاملة 
املستقبلية وضمان تلبية عروض برامجنا ملتطلبات القوى العاملة احلالية واملستقبلية.

ستحدث هذه املشاركات من خالل منهاج متعدد االتصاالت واملشاركة وبضمنها املنتديات املجتمعية ومجاميع االهتمام 
واالجتماعات واالستطالعات واملزيد بلغات متعددة مع التركيز على الوصول إلى أولئك الذين مت متثيلهم بشكل محدود 
تاريخياً لضمان الشفافية وستتم مشاركة املعلومات يف املراحل الرئيسية على طول الطريق إلبقاء عامة الناس ووسائل 

اإلعالم على إطالع.
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 يومــي األول لــي يف
)HISD( التعليميــة املنطقــة 

يف اليوم األول سوف:

 1  سأشارك يف تسهيل مهام مجلس التعليم لزيادة معاير العمل األساسي والسير بها إلى األمام.

2  مقابلة مدراء املدارس وقادة املدارس اآلخرين لالستماع مباشرة إلى خبراتهم عن العام املاضي واألهداف 
املنشودة للعام الدراسي املقبل.

3  اإلجتماع مع رئيس مجلس التعليم ملراجعة النتائج األولية التي توصلت إليها باإلضافة إلى اخلطط األوسع جلولة 
 .)HISD( االستماع والتعلم يف مجتمع املنطقة ألعليميه

4  اإلجتماع مع كل فرد من أعضاء مجلس التعليم ومناقشة أهدافنا التنظيمية ومبادراتهم اإلستراتيجية مع إداراتهم 
وفرقهم. وخالل هذه االجتماعات سوف نؤكد على معايرنا يف األداء مع التركيز بشكل خاص على كل معيار يتعلق 

مباشرة بالنتائج التي تتمحور حول الطالب.
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 أســبوعي األول يف
)HISD( التعليميــة املنطقــة 

خالل أسبوعي األول سأقوم مبا يلي:

 1  سأسافر إلى كل منطقة تعليمية من مناطقنا الستة وسأقوم بزيارة املدارس وحيث يشارك الطالب والعائالت. 
سأشهد وأعبر عن تقديري لبعض موظفي املدارس الذين يعملون بكل جد ويعيدون االتصال بنشاط مع الطالب 

حتضيراً لعام دراسي جديد متاماً.

2  سأحتدث مع كل عضو من أعضاء مجلس التعليم وأعرض انطباعاتي عن جولة املدارس ومتابعة نتائج التراجع.

3  زيارة مركز النقل املركزي ومرافق العمليات الهامة األخرى للتأكد من أننا نخطط خلدمة آمنة وفعالة اآلن ويف 
بداية العام الدراسي القادم.

4  مشاركة رسالة فيديو على  مستوى املنطقة التعليمية لتعزيز الرؤية وإظهار دعمي ملجتمعنا.

5  من خالل فريق االتصاالت يف املنطقة التعليمية سأستضيف األسبوع األول لوسائل اإلعالم للوظيفة وملشاركة 
تضامننا وتوطيد عالقتنا مع الصحافة ووسائل اإلعالم األخرى.
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اليــوم األول يف املدرســة 

يف اليوم األول من املدرسة سوف:

 1  أرحب شخصياً بالطالب والعائالت يف املدارس يف مناطقنا الستة وأعمل مباشرًة مع موظفينا املجدين يف نشاط 
فعال على سبيل املثال: واجب احلافلة وخدمة الطعام.

2  املناقشة مع كل عضو من أعضاء مجلس التعليم وتقدمي انطباعاتي عن اليوم األول يف املدرسة.

القيام  بزيارة املوظفني الرئيسيني وااللتقاء بهم للتأكد من أن العمليات تعمل بأمان وكفاءة.  3

 4   مشاركة رسالة فيديو على مستوى املنطقة التعليمية مع مجتمعنا لتقدمي التحديثات واحلفاظ على الرؤية
وتعزيز الشفافية.

 5  من خالل فريق االتصاالت القيام بإستضافة مؤمتر إعالمي لتقدمي التحديثات لشركائنا اإلعالميني حول
اليوم األول من املدرسة.
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شــكر وعرفــان

أود أن أعترف بتأثير ودعم قادة التعليم العام واملُعترف بهم دولياً والذين يشكلون مبثابة شبكتي للمعرفة واملوارد والدعم. 
سأستمر يف اإلعتماد على خبرتهم ورؤيتهم لضمان إتباع نهج متعدد األبعاد خلطة التسعني يوماً هذه ودوري وتأثيري األكبر. 

أوأل وقبل كل شيء أود أن أعرب عن إمتناني ملجلس التعليم ملراجعته ومدخالته يف تطوير هذه اخلطة مع األخذ 
باالعتبار مجتمعنا يف جميع عمليات صنع القرار الرئيسية.

)Alton L. Frailey( مشرف معروف ومحترم للغاية يف تكساس ويف عموم البالد. تتضمن مسيرته املهنية التي تزيد 

عن ثالثني عاماً يف مجال التعليم أيضاً العمل كرئيس للجمعية األمريكية ملديري املدارس ورابطة تكساس ملديري املدارس 
واألمني املالي ل )Texas School Alliance( وسكرتير )Urban Superintendents Association of America( ويعمل 

.)Board of Regents for Stephen F. Austin State University( حاليأ يف مجلس جامعة

 )Dr. Peter Gorman( لدية خبرة تزيد عن ثالثني عاماً يف مجال التعليم لدوره كرئيس واملدير التنفيذي

 ل)Peter Gorman Leadership Associates( وهو أيضاً املدير اإلداري
 )Managing Director of Academies for Atlantic Research Partners( التي تُعد املشرفني

 الطموحني. لقد عمل مشرف مدرسي ناجح للغاية وقائد تعليم عالي وعضو هيئة
تدريس ومشرفاً وطنياً.

)Dr. Robert Avossa( مستشار موثوق به ولديه أكثر من خمس وعشرين عاماٌ من اخلبرة يف التعليم العام يف كل 

املستويات مبا يف ذلك املعلم واملدير والقائد التنفيذي واملشرف على املدارس يف كل من والية فلوريدا ونورث كارولينا 
وجورجيا. خالل فترة اإلشراف األخيرة له قام بنقل جميع مدارس D و F إلى مستوى C أو يف وضع أفضل يف 10 أكبر 

منطقة تعليمية يف البالد حيث يبلغ عدد الطالب املسجلني فيها ما يقرب من 200000 طالباً. لديه خبرة خاصة يف 
البيانات وإجراءات املساءلة والتخطيط اإلستراتيجي.

)Dr. Michael Hinojosa ( عمل الدكتور هينوجوسا ألكثر من ستة وعشرين عاماً مشرف / مدير تنفيذي لستة 

أنظمة تعليمية عامة مبا يف ذلك نظامني من أكبر 25 نظاماً مدرسي يف أمريكا ، يف املنطقة التعليمية يف داالس - تكساس 
واملنطقة التعليمية للمدارس يف ضواحي أتالنتا - جورجيا. متتد حياته املهنية يف التعليم العام من مدرس ومدرب إلى 

مشرف / مدير تنفيذي وألكثر من أربعة عقود.


