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رسالة إلى اآلباء...

رحلة غيدا حجازي ()Ghida Hijazi
نحو النجاح
كان انتقالي للواليات المتحدة في مرحلة
التعليم المتوسط تجربة صعبة ،إذ كانت
معرفتي باللغة اإلنجليزية ضئيلة جدًا،
إن لم تكن معدومة .كان لي أقارب
في نفس المدرسة ،ما جعل تأقلمي مع
الوضع الجديد أكثر سالسة .رغم ذلك،
ظلت التحديات المتعلقة باللغة تؤرقني.
كانت أول حصة أحضرها عن تاريخ
والية تكساس .في اليوم األول ،قدم
لنا المدرس خريطة للواليات المتحدة
كإعداد ذهني ،وطلب منا تحديد موقع
أكبر عدد من الواليات يمكننا تذكره.
حتى تلك األثناء ،لم أر في حياتي أي
خريطة سوى خريطة لبنان .نظرت
حولي فوجدت جميع زمالئي قد انتهوا
من أداء واجبهم ،وعندها ،أدركت أن
ي االستعداد للعودة إلى المنزل.
عل َّ

مدرس لغة إنجليزية في والية تكساس
""Texas English Teacher of the Year
في عامي الثاني .حصلت بعد ذلك على
درجة الماجستير في اإلدارة واإلشراف من
جامعة هيوستن .لقد عدتُ من حيث بدأتُ .
بدأت كطالبة تعافر في تعلم اللغة اإلنجليزية
قبل أن أنتقل لتدريس فنون اللغة اإلنجليزية،
واآلن أعمل على تدريب مدرسي فنون
اللغة اإلنجليزية على تقديم أفضل دعم
ممكن لطالبهم.
ي
يرجع الفضل في نجاحي إلى والد َّ
والمدرسين الذين آمنوا بي وساعدوني
على أن أكون أفضل نسخة من نفسي.
غيدا حجازي ،أخصائية تدريس ،مدرسة كورنيليوس ترك والداي وطنيهما وأسرتيهما وجاءا
االبتدائية ( )Cornelius Elementaryبي إلى الواليات المتحدة بحثًا عن مستقبل
أفضل .كانا يبذالن قصارى جهدهما ليوفرا
لي كل ما أحتاجه ألنجح في حياتي.

ولحسن حظي ،كنت مسجَّلة في إحدى برنامج اللغة
اإلنجليزية كلغة ثانية ( ،)ESLوكنت أستفيد من دعمه
في جميع الحصص .أخبرت المدرسين أنني ال أستطيع
استيعاب كالمهم إال بنسبة  10%فقط .كانت محادثاتي
مع اآلخرين بالمدرسة باللغة العربية بنسبة  ،80%وكنت
استخدم بعض الكلمات اإلنجليزية التي أعرفها .كنت أشير
كثيرا حتى اكتسبت من الثقة ما يكفي لبدء استخدام
بيدي
ً
اللغة اإلنجليزية في المحادثة.
قبل أن أتعلم اإلنجليزية ،كنت أتمتع بمعرفة قوية بأساسيات
كبيرا في
دورا
ً
اللغة العربية ،وأرى أنه كان لتلك المعرفة ً
إجادة كال اللغتين .عالوة على ذلك ،كان للدعم الذي تلقيته
من المدرسين والتعرض المستمر لكال اللغتين في البيت
والمدرسة دورهما الحيوي في إجادة اللغة بطالقة.
بعد حصولي على الشهادة الثانوية ،التحقت بجامعة
هيوستن-داون تاون ،وحصلت على بكالوريوس اآلداب في
مجال التربية بشهادة في التدريس .اشتغلت بتدريس فنون
اللغة اإلنجليزية ( )ELAللصف الثالث والخامس.
فزت بلقب أفضل مدرس جديد خالل العام الدراسي
" "Rookie Teacher of the Yearعلى مستوى
المنطقة في عامي األول ،كما حصلت على تكريم كأفضل

ورغم عدم قدرتهما على مساعدتي أكاديميًا ،كانا دائ ًما
يؤمنان بي ويدفعانني نحو التميز ،وكان ذلك كافيًا لنجاحي.

وصية األستاذة حجازي لآلباء:
البد أن تتقن لغتك األم جيدًا لتتمكن من تعلم أي لغة أجنبية
كما ينبغي .ثمة نصيحة أود توجيهها إلى اآلباء الذين
ال يتحدثون اللغة اإلنجليزية لكنهم يسعون إلى تعليمها
ألبنائهم ،احرصوا على االستمرار في تنمية لغتهم األم،
إذ يسهم ذلك في تعزيز أساسيات التعلم لديهم .سيساعدهم
ذلك في إجادة اللغة الثانية .يجب على اآلباء تشجيع أبنائهم
على ممارسة اللغة اإلنجليزية بالتحدث بها قدر المستطاع
مع األجانب من أهل اللغة اإلنجليزية.
سئلت األستاذة حجازي :ماذا ستكون "ملحوظتك
عندما ُ
لنفسك" ،كشخص في السابعة والعشرين من العمر،
فيما يتعلق بالتعلم؟ كان ردها :التعلم ال يتوقف أبدًا!
ال تترد في طرح األسئلة والخروج عن المألوف.
هذا هو سر النجاح.
رسالتها إلى المدرسين بالمنطقة التعليمية المستقلة
للمدارس في هيوستن (:)HISD
ثقوا بقدرات جميع طالبكم .يتمتع دارسو اللغة اإلنجليزية
بنفس اإلمكانيات التي يتمتع بها بقية الدارسينn.

تقويم االختبارات لعام 2021-2020
Arabic

تقاويم االختبارات لدى وكالة التعليم في تكساس متاحة الستعراضها .يمكن الوصول إلى معلومات التقييم الخاصة بتقييمات والية تكساس
لالستعداد األكاديمي (/)STAARتقييمات والية تكساس لالستعداد األكاديمي البديلة ( )STAAR Altونظام تقييم إتقان اللغة اإلنجليزية في تكساس
(/)TELPASنظام تقييم إتقان اللغة اإلنجليزية في تكساس البديل ( )TELPAS Alمن خالل النقر على https://bit.ly/3psRRov n
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كلمات مفعمة بالحكمة
بأسمى مشاعر السعادة أرحب بكم وبأبنائكم
في العام الدراسي الجديد 2022-2021
بالمنطقة التعليمية المستقلة للمدارس في
هيوستن ( !)HISDرغم مررونا بعام
دراسي لم نشهد مثله قط ،إال أننا تعلمنا كيف
يرحم بعضنا البعض واتسعت معارفنا،
كما اكتشفنا أن التعلم قد يكون بأكثر من
وسيلة  -ابتدا ًء من التعلم االفتراضي
حتى التعلم الشخصي  -واألهم من ذلك
كله ،أدركنا مدى قوة أبنائنا .رغم ابتعادنا
د .كامبل
عن األصدقاء وأطر التعليم النمطية التي
اعتادوا عليها ،إال أن طالبنا كانوا مثابرين ،وكم نحن فخورون بهم!
وأنتم أيها اآلباء قد مررتم أيضًا بأوقات عصيبة! فقد تقلدتم
دور المعلم بين عشية وضحاها  -وهذا كله مع استمراركم في
االضطالع بمسؤوليات التربية األخرى .وإنني كأم ،أدرك جيدًا أن هذا
لم يكن باألمر الهين! نشكركم على دعمكم وقت إبحارنا في
الخضم المجهول.
عام مليء بالمرح والفرص الرائعة ألبنائنا!
نتطلع إلى عام أكثر إشراقًا ٍ -
يضم نظامنا المزيد من المعلمين والبرامج والمدربين لدعم عمل
إدارة البرامج متعددة اللغات .وإننا متحمسون للتعاون معكم كآباء،
واثقين في دوركم كأهم عنصر من عناصر العملية التعليمية.
ال تترددوا مطلقًا في التواصل معنا للحصول على أي دعم تحتاجونه
 فإننا شركاء. د .خليلة كامبل (،)Khalilah Campbellمديرة شؤون السكان الخاصة

عندما تكون جديدًا بالمدارس األمريكية...
هيئات إعادة توطين الالجئين التي تقبل تبرعات لدعم أسر
الالجئين الوافدين حديثًا.
الوزارات متعددة األديان
713-533-4900
شبكة المؤسسات الخيرية الكاثوليكية ()Catholic Charities
713-526-4611
التحالف من أجل الخدمات المجتمعية متعددة الثقافات
713-776-4700
خدمة جمعية الشبان المسيحيين الدولية
713-339-9015
هيئة خدمات الالجئين بوالية تكساس
713-644-6224

لمحة عن مدرسة كوب االبتدائية ()Coop ES

تربية طفل لديه القدرة على التحدّث بلغتين
مع إعادة فتح المدارس ،يُتاح لآلباء فرصة مقابلة المدرسين،
ولكن قبل تحديد أي اجتماع مع المدرسين ،احرص على
إعداد قائمة تضم بعض األسئلة واألجوبة .اذهب بتلك
القائمة االجتماع.
إليكم بعض األفكار التي قد تساعدكم في إعداد القائمة:
•ما األمور التي ستشملها الحصة المدرسية هذا العام؟

•ما حجم الواجب المدرسي الذي سيكلَّف الطالب بأدائه؟
•ما الذي يحتاج الطالب إلعداده يوميًا استعدادًا للعمل الدراسي اليومي؟
•ما القواعد التي يلزم اتباعها في الفصل وما عواقب مخالفتها؟
•هل من مشروعات كبيرة مخطط لها هذا العام؟ كيف ستحيط اآلباء
عل ًما بتلك المشروعات؟
•ما الذي سيُتاح للطفل من فرص التفاعل بين الطالب؟
•كيف تحدد مستوى إتقان الطفل للغة اإلنجليزية ،وما وسائل الدعم
المتبعة لضمان نجاحه في المادة ذات الصلة؟
•ما الذي تفعله لتحسين مستوى إتقان الطفل للغة اإلنجليزية؟
في عام  ،1950أنشِئت مدرسة كوب االبتدائية وأُطلِق عليها
هذا االسم تكري ًما للسيدة إيثيل آر .كوب ()Ethel R. Coop
العضوة في مجلس األمناء ( )1942-1928استحدثت السيدة
كوب أحد التقاليد التي ما زالت متبَّعة حتى اآلن في واحدة من
أبزر مؤسسات تعليم اللغة المزدوج بمدينة هيوستن .وحتى
وقتنا هذا ،تتمثل رسالة مدرسة كوب في االلتزام بتعزيز النمو
األكاديمي والشخصي من خالل تنمية العالقات .تشجع المدرسة
الطالب على خلق الفرص ،كما تعمل على تمكينهم بتوفير ما
يلزم من أدوات تساعدهم في أن يكونوا خريجين عالميين .تُعد
مدرسة كوب إحدى مؤسسات تعليم اللغة المزدوج الناجحة
بالمنطقة .تتبع المدرسة برنام ًجا تعليميًا قائ ًما على البحوث
يعتمد على ثالثة أركان أساسية :ثنائية اللغة وثنائية القراءة
والكتابة ،التحصيل األكاديمي ،والكفاءة الثقافية االجتماعية.
يشتهر نجاح برنامج تعليم اللغة المزدوج بمدرسة كوب على
مستوى المقاطعة ،كما حصل البرنامج على إشادة خبراء
البرامج التعليمية .خالل زيارتهم المدرسة في يناير ،2020
أشاد كل من د .ثوماس ود .كوليير باتساق األنظمة واإلجراءات
المتبعة بالمدرسة ابتدا ًء من مرحلة ما قبل رياض األطفال حتى
الصف الثالث .كما أشاد كال المسؤولين بمستوى دقة التعليمات
ومهارات الكتابة الملموسة بين طالب جميع الصفوف في كال
اللغتين على مستوى مجاالت المحتوى المختلفة.

دائ ًما إلى تحقيق أقصى استفادة من وقت التدريس المتاح.
ونتيجة لذلك يبقى طالبنا منهمكين في عملية التعلم ،ويحققون
تقد ًما على طريق إتقان الكتابة والقراءة باللغتين يوميًا.
يخضع هذا العمل الجاد للمراقبة ،كما يحظى على الدعم
بفضل جهود مسؤولة تنسيق تعليم اللغة المزدوج األستاذة
دورا
نورا روبالكافا ( )Nora Rubalcavaالتي تلعب
ً
محوريًا في برنامجنا التعليمي من البداية .انتقلت روبالكافا
من مدرسة ببرنامج تعليم اللغة المزدوج إلى دور المنسق
لضمان االلتزام بنفس مستوى جودة التدريس الذي تميزت
به كمدرسة في جميع فصول المؤسسة.
ويُرحب مجتمع مدرسة كوب
هذا العام بالمدير الجديد لويس
سابيلون (،)Luis Sabillon
والذي يتعهد باالستمرار في
النجاح الكبير الذي حققه
المدرسين والموظفين واإلداريين
لرفعة شأن مؤسستنا ،وتوفير
سياسة عمل انفتاحية لكل من
الموظفين واآلباء .يتمتع السيد/
سابيلون بخبرة ومعرفة جمة ،إذ
يعمل على خدمة الطالب وآبائهم في المنطقة التعليمية المستقلة
للمدارس في هيوستن منذ  18عام .تشمل المناصب التي
تقلدها سابيلون قبل ذلك عمله رئي ًسا لهيئة التدريس بأكاديمية
مارشال ،حيث كان يقدم الدعم لتدريس اللغة اإلنجليزية كلغة
ثانية ،كما عمل على تدريب المدرسين وتوفير بيئة تعلم آمنة
لجميع الطالب .في مرحلة مبكرة خالل مسيرته المهنية ،عمل
سابيلون على تدريس اللغة للصف الرابع والخامس بمدرسة
بروكلين االبتدائية (.)Brookline Elementary

•ما الذي يمكنني فعله في المنزل لتحسين مستوى أداء الطالب بالمدرسة؟
إليكم بعض النقاط التي قد تحتاج إلى اإلحاطة بها قبل االجتماع
بالمدرس:
•المواد المفضلة لدى طفلك
ً
تفضيل بالنسبة له).
(وأقل المواد
•أفضل أسلوب لمساعدة طفلك
على التعلم.
•اهتمامات طفلك خارج المدرسة.
•المواقف المنزلية التي قد تؤثر في
سلوك الطفل بالمدرسةn .

دعم دارسي اللغة اإلنجليزية في تكساس
وسائل الدعم من المنطقة التعليمية المستقلة للمدارس في هيوستن
الدورة التدريبية ألولياء األمورhttps://bit.ly/3thXK9M :
معلومات حول التعلم في المنزل مع المنطقة التعليمية المستقلة للمدارس في هيوستن
قائمة وسائل االستيعاب اللغوية:
https://www.houstonisd.org/Page/184314
موارد مخصصة لآلباء
أشكال الدعم من وكالة التعليم في تكساسhttp://bit.ly/3t69k8k :
مواقع مفيدة للتعلم المنزلي
تساعد هذه المواقع في تعزيز مهارات إتقان اللغة اإلنجليزية التالية :االستماع،
المحادثة ،القراءة ،الكتابة.
اإلنجليزيةhttps://bit.ly/3sO9t0A :
اإلسبانيةhttps://bit.ly/38bMmmO :
جهات تقديم خدمات اإلنترنت :الحفاظ على التواصل مع األسر
اإلنجليزيةhttps://bit.ly/2OteiN2 :
اإلسبانيةhttps://bit.ly/3mkfFtG :

وعن مدرسة كوب االبتدائية ،يقول مدير المدرسة السابق،
تيودون مارتينيز ( ،)Tudon Martinezالذي يشغل
حاليًا منصب مدير الدعم الطالبي بمكتب التعليم المتوسط :
كم أنا فخور بكل ما يجري إنجازه في مدرسة إيثيل آر .كوب
االبتدائية .حاز برنامجنا لتعليم اللغة المزودج على مسمى
برنامج تعليم اللغة المزدوج النموذجي على مستوى المنطقة
التعليمية المستقلة للمدارس في هيوستن ،وذلك بفضل العمل
الجاد والتخطيط واتباع أفضل الممارسات إلى جانب تفاني
فريقنا الممتاز لتعليم اللغة المزدوج .يعمل مدرسينا بجد لضمان
توفير بيئة مناسبة لتعليم اللغة المزدوج ،بحيث تضم جميع
العناصر النموذجية التي تضمن نجاح الطالب .دائ ًما ما يتمثل
التحدي في توفير الوقت ،غير أن مدرسينا يتعاملون اآلن مع
هذه المسؤولية بمهارة من خالل إعطاء األولوية القصوى

برامج التعليم ومحو األمية للبالغين
https://bit.ly/3wqVOxI

كمدير لمدرسة كوب ،يتمثل هدف سابيلون بالنسبة
للدارسين في العمل التعاوني مع المدرسين واآلباء لتوفير
أفضل تعليم ممكن للطالب .يتفانى سابيلون في توفير
فرص للطالب لتنمية مستواهم والتميز داخل الفصل.
كمدير مدرسة ،يؤمن سابيلون بضرورة التعاون بين جميع
أفراد المجتمع لتحقيق مستوى االلتزام المطلوب إلعداد
دارسين ناضجين مدى الحياة.
المدير :لويس سابيلون ()Luis Sabillon
البريد اإللكتروني LSABILLO@houstonisd.org
https://twitter.com/Coop_Eagles
البريد اإللكتروني CoopES@houstonisd.org
n https://www.houstonisd.org/coopes

الصحة والسالمة  -خطة العودة للمدارس بالمنطقة التعليمية المستقلة للمدارس في هيوستن
https://www.houstonisd.org/ReadySetGo
الجامعة األم
حفظ التواريخ
 2022-2021جلسات:
الثالثاء 14 ،سبتمبر  - 2021مدرسة  Wheatleyالثانوية
الثالثاء 19 ،أكتوبر  - 2021مدرسة  Scarboroughالثانوية
الثالثاء 16 ،نوفمبر  - 2021مدرسة  Milbyالثانوية
الثالثاء 18 ،يناير  - 2022مدرسة  Madisonالثانوية
الثالثاء 15 ،فبراير  - 2022مدرسة  Bellaireالثانوية
الثالثاء 19 ،أبريل  - 2022مدرسة  Bellaireالثانوية
n https://www.houstonisd.org/ParentUniversity

