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తల్లి దండ్రులకు సందేశం …

గిడహా ్ జిరి ప్రయాణం
విజయవంతం కావడం
మిడిల్ స్కూలర్గా యున�ైటెడ్ స్టేట్స్కు
వెళ్లడం
చాలా
ప్రయాణంలాంటిది,
ఎందుకంటే నాకు
ఇంగ్లీష్ కొద్దికొద్దిగా
మాత్రమే వచ్చు. నాతో స్కూలుకు హాజర�ైన
కజిన్స్ఉన్నారు, , ఇది పరివర్త నను
సున్నితంగా చేసింది. అయితే భాషా
సవాళ్లు మాత్రం అదృశ్యం కాలేదు.

నేను
హాజర�ైన
మొదటి
తరగతి
టెక్సాస్ చరిత.్ర నా మొదటి రోజునాడు,
ఉపాధ్యాయుడు
మాకు
వార్మప్గా
యున�ైటెడ్ స్టేట్స్ మ్యాప్ ఇచ్చి, మా
గుర్తు న్న వరకు రాష్ట్ రా ల పేర్లు రాయమని
మమ్మల్ని ఆదేశించాడు. ఆ సమయంలో,
నేను లెబనాన్ మ్యాప్ తప్ప వేరే మ్యాప్ని
చూడలేదు. నేను చుట్
టూ చూశాను, ప్రతి
ఒక్కరూ అస�ైన్ మెంట్ పూర్తి చేయడం
చూశాను, మరియు ఆ క్షణంలో, నేను
ఇంటికి తిరిగి వెళ్ళడానికి సిద్ధంగా
ఉన్నానని నాకు తెలుసు.
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విజన్లో మాస్టర్స్ డిగరీని
్ పొ ందాను. నేను
ఒక పరిపూర్ణమ�ైన భ్రమణం చేశాను. నేను
ఇంగ్లిష్ నేర్చుకోవడానికి కష్ట పడుతున్న
విద్యార్థిగా ప్రా రంభి, రంభించాను మరియు
ELA గా పరివర్త న చెందాను, ఇప్పుడు
నేను మా విద్యార్థు లకు అత్యుత్త మ మద్ద తు
అందించడంప�ై ELA
ఉపాధ్యాయులకు
శిక్షణ ఇస్తు న్నాను.

నాప�ై విశ్వాసం ఉంచిన, అదేవిధంగా
నాలో అత్యుత్త మ వెర్షన్ని బయటకు
తీసుకొచ్చేలా చేసిన నా తల్లి దండ్రు లు
మరియు టీచర్లకు నేను రుణపడి
ఉంటాను. మంచి భవిష్యత్తు కోసం నన్ను
యున�ైటెడ్ స్టేట్స్కు తీసుకురావడానికి
నా తల్లి దండ్రు లు తమ ఇల్లు మరియు
కుటుంబాన్ని
విడిచిపెట్టా రు.
నేను
ఘిడా హిజాజీ, టీచర్ స్పెషలిస్ట్ ,
విజయం సాధించడానికి అవసరమ�ైన
కొర్నేలియస్ ఎలిమెంటరీ
అన్ని వనరులను నాకు అందించడానికి
వారు చాలా కష్ట పడ్డారు.

ESL ప్ రోగ్రామ్లో స్థానం పొ ందడం నా అదృష్టం మరియు
నా అన్ని తరగతుల్లో మద్ద తు లభించింది. నేను వారు
చెప్పిన దానిలో 10% మాత్రమే అర్థం చేసుకోగలనని
నా ఉపాధ్యాయులకు తెలియజేశాను. స్కూలులో తోటి
విద్యార్ధు లతో నేను జరిపిన సంభాషణలు నాకు తెలిసిన ఇంగ్లిష్
పదాలతో 80% అరబిక్ పదాలు ఉండేవి. నేను నా ఇంగ్లిష్ని
ఉపయోగించడం ప్రా రంభించడానికి తగినంత ఆత్మవిశ్వాసం
వచ్చేంత వరకు నేను అనేక చేతి సంజ్ఞ లను ఉపయోగించాను.
ఇంగ్లిష్ నేర్చుకోవడానికి ముందు, అరబిక్ లో నాకు
ఒక బలమ�ైన పునాది ఉంది, రెండు భాషల్లో న�ైపుణ్యం
సంపాదించడంలో అది గణనీయమ�ైన పాత్ర పో షించిందని నేను
నమ్ముతున్నాను. అదనంగా, నాకు ఉపాధ్యాయల నుంచి
లభించిన మద్ద తు మరియు ఇంట్లో మరియు పాఠశాలలో రెండు
భాషలకు నిరంతరం మమేకం కావడం నాకు సాయపడింది.

హ�ై స్కూలు గ్రాడ్యుయేట్ అయిన తర్వాత, నేను హ్యూస్ట న్డౌన్ టౌన్ యూనివర్సిటీకి హాజరయ్యాను, టీచింగ్ సర్టిఫికేట్తో
నా బ్యాచిలర్ ఆఫ్ ఆర్ట్స్ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్ అందుకున్నాను.
నేను మూడవ మరియు ఐదవ తరగతి స్థాయిల్లో
ELA
బో ధించాను. నా మొదటి సంవత్సరం డిస్ట్రిక్ట్ అంతటా రూకీ
టీచర్ ఆఫ్ ది ఇయర్ మరియు రెండో సంవత్సరం టెక్సాస్
ఇంగ్లీష్ టీచర్ ఆఫ్ ది ఇయర్ పేరు పొ ందాను. నేను తరువాత
హ్యూస్ట న్ విశ్వవిద్యాలయం నుండి అడ్మినిస్ట్రేషన్ అండ్ సూపర్

2020-2021 పరీక్షల క్యాలెండర్

వారు విద్యాపరంగా నాకు సహాయం చేయలేకపో యినా,
వారు ఎల్ల ప్పుడూ నన్ను విశ్వసించారు మరియు రాణించేలా
ప్ రో త్సహించారు,
అదేనేను
విజయం
సాధించడానికి
సరిపోయింది.

తల్లి దండ్రులకు శ్రీమతి హిజ్జీ సలహా:
కొత్త భాషను సరిగ్గా నేర్చుకోవడానికి మీరు మీ మొదటి
భాషను బాగా తెలుసుకోవాలి. ఇంగ్లిష్ మాట్లా డని, తమ పిల్లలు
నేర్చుకోవాలని కోరుకునే తల్లి దండ్రు లకు నేను ఇచ్చే ఒక సలహా
ఏమిటంటే, బలమ�ైన అభ్యసన పునాదిని నిర్మించడానికి వారి
ఇంటి భాషకు మద్ద తు ఇవ్వడం కొనసాగించడం. ఇది వారు
రెండవ భాషలో న�ైపుణ్యం పొ ందడానికి సహాయపడుతుంది.
వారు తమ పిల్లలను సాధ్యమ�ైనంత వరకు స్థానిక
మాట్లా డేవారితో మాట్లా డటం ద్వారా ఇంగ్లిష్ ప్రా క్టీస్ చేయమని
ప్ రో త్సహించాలి.

శ్రీమతి
హిజాజిని
అడిగినప్పుడు:
చదువుకోవడానికి
సంబంధించి, 27 సంవత్సరాల వ్యక్తిగా మీరు “గమనించింది”
ఏమిటి? ఆమె ఇలా బదులిచ్చింది: చదువుకోవడం ఎన్నడూ
ఆగదు! ప్రశ్నలు అడగడానికి భయపడవద్దు మరియు మీ
కంఫర్ట్ జోన్ నుంచి బయటకు రండి అది విజయానికి కీలకం.
HISD టీచర్లకు ఆమె సందేశం:
మీ విద్యార్ధు లందరిని విశ్వసించండి ఇంగ్లిష్ అభ్యసకులకు
కూడా ఇతర అభ్యసకుల వలే అదే సామర్ధ్యం ఉంటుంది. n

టెక్సాస్ ఎడ్యుకేషన్ ఏజెన్సీ వారి పరక్
ీ షా క్యాలెండర్లు ఇప్పుడు రివ్యూ చేయడానికి అందుబాటులోకి వచ్చాయి.
STAAR/ STAAR Alt మరియు TELPAS/ TELPAS Alలకు సంబంధించిన అసెస్మెంట్ సమాచారాన్ని
తెలుసుకోవడానికి https://bit.ly/3psRRov n లింక్ను క్లిక్ చేయండి

ఒక మంచి మాట
తిరిగి మీరు మరియు మీ పిల్లలను HISD
లో 2021-2022 విద్యా సంవత్సరానికి
తిరిగి రావడం ఎంతో సంతోషంగా ఉంది!
మేం అపూర్వమ�న
ై
విద్యా సంవత్సరాన్ని
అనుభవించినప్పటిక,ీ మేం కరుణ గురించి
మరింత నేర్చుకున్నాము, మా జ్ఞానాన్ని
విస్త రించాము, అభ్యసనఅనేక విధానాలను
కలిగి
ఉంటుందని
కనుగొన్నాము
వర్చువల్ అభ్యసన నుండి వ్యక్తిగత మరియు ముఖ్యంగా, మా పిల్లలు ఎంత
అద్భుతంగా
స్థితిస్థాపకంగా
ఉండగలరో
డా. కాంప్బెల్
మేం గ్రహంి చాము. స్నేహితులు మరియు
వారి సాధారణ అభ్యసన ఫ్రేమ్ వర్క్ నుండి
విడిపో యినప్పటిక,ీ మా విద్యార్థు లు పట్టు దలతో ఉన్నారు, మరియు మేం
చాలా గర్వపడుతున్నాము!

తల్లి ద౦డ్రు లు, మీరు కూడా ఇలాంటి గందరగోళ సమయాన్ని అనుభవి౦చారా!
మీరు మీ పేరంె టింగ్ విధులు నిర్వహిసతూ ్నే- రాత్రికి రాత్రే టీచర్ అయ్యారు.
తల్లి ద౦డ్రు లుగా, అది అ౦త సులభమ�న
ై వ్యవహారం కాదని నాకు తెలుసు!
మనం తెలియని దానిని నావిగేట్ చేస్తు న్నప్పుడు మీరు అందించిన
మద్ద తుకు మేం ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తు న్నాం.
మేం మన పిల్లల కొరకు మరింత ఆహ్లా దకరమ�న
ై మరియు ఉత్తేజకరమ�న
ై
అవకాశాలతో నిండిన ప్రకాశవంతమ�న
ై సంవత్సరం కోసం ఎదురు చూస్తు న్నాం!
మల్టీ లింగ్వల్ ప్ రోగ్రామ్స్ డిపార్ట్మెంట్ పనికి, మరిముఖ్యంగా, మా పిల్లలకు
మద్ద తు ఇవ్వడానికి మద్ద తు ఇవ్వడానికి మేం ట్యూటర్లు , కార్యక్రమాలు
మరియు కోచ్లను జోడించాము. తల్లి దండ్రు లుగా మీతో పనిచేయడానికి
మేం ఆసక్తిగా ఉన్నాం మరియు మీ బిడ్డ చదువులో అత్యంత అంతర్భాగంగా
మేం మిమ్మల్ని చూస్తు న్నాం. మీకు అవసరమ�న
ై ఏద�న
ై ా మద్ద తు కొరకు
సంప్రదంి చడానికి ఎన్నడూ వెనుకాడవద్దు - మేం భాగస్వాములు.
- డా. ఖలీహా కాంప్ బెల్,
స్పెషల్ పాపులేషన్ ఆఫీసర్

మీరు అమెరికాలోని స్కూళ్ల లో చదవడం ఇదే
మొదటిసారి అయితే..
కొత్త గా వచ్చిన శరణార్థి కుటుంబాలకు మద్ద తు
ఇవ్వడానికి విరాళాలను స్వీకరించే శరణార్థు ల
పునరావాస సంస్థ లు.
ఇంటర్ఫెయిత్ మినిస్ట్రీస్
713-533-4900
కాథలిక్ ఛారిటస్
ీ
713-526-4611

అలయన్స్ ఫర్ మల్టీకల్చరల్ కమ్యూనిటీ సర్వీస్
713-776-4700
YMCA ఇంటర్నేషనల్ సర్వీస్
713-339-9015

రెఫ్యూజీ సర్వీసెస్ ఆఫ్ టెక్సాస్
713-644-6224
Telugu

బర్నెట్ ES స్పాట్లైట్

రెండు భాషలు మాట్లా డేలా చిన్నారిని పెంచడం
పాఠశాలలు తిరిగి తెరవడంతో, తల్లి దండ్రులు తమ పిల్లల
ఉపాధ్యాయుడిని కలిసే అవకాశం మళ్లీ వచ్చింది, అయితే మీరు పేరంె ట్టీచర్ కాన్ఫరెన్స్కు వెళ్ళే ముందు, ప్రశ్నలు మరియు సమాధానాల
జాబితాను నోట్ చేసుకోండి చేయండి. ఈ జాబితాను మీతో తీసుకురండి
మీరు మొదలు పట
ె ్ట డానికి ఇక్కడ కొన్ని ఆలోచనలు ఉన్నాయి:
• మీ తరగతిలో ఈ సంవత్సరం ఏమి కవర్ చేస్తా రు?
• ఎంత హో ంవర్క్ని మీరు కేటాయిస్తా రు?

• ప్రతిరోజూ నా బిడ్డ రోజువారీ పని కొరకు ఎలా సిద్ధం కావాలి?

• మీ క్లాస్రూమ్ నియమాలు మరియు పర్యవసానాలు ఏమిటి?
• ఏవ�ైనా పెద్ద ప్రా జెక్టు లు రాబో తున్నాయా? మీరు వారి గురించి
తల్లి దండ్రు లకు ఏఏవిధంగా తెలియజేస్తా రు?

• మీ క్లా సులో విద్యార్ధు ల ఇంటరాక్షన్కు ఎలాంటి అవకాశాలుంటాయి?
• నా బిడ్డ ఇంగ్లిష్ న�ైపుణ్యం గురించి మీకు ఎలా తెలుస్తుంది, వారు
మీ క్లా సులో విజయం సాధించడానికి మీరు వారికి ఎలాంటి మద్దతు
ఇస్తు న్నారు?

• నా బిడ్డ ఇంగ్లిష్ న�ైపుణ్యాన్ని మెరుగుపరచడంలో సాయపడేందుకు మీరు
ఏమి చేస్తు న్నారు?
1950లో కూప్ ఎలిమెంటరీని నిర్మించిన మరియు బో ర్డు
ట్రసటీ ్ అయిన ఎథెల్ ఆర్.కూప్ (1928-1942) గౌరవార్థం
నామకరణం చేశారు. శ్రీమతి కూప్ ప్రా రంభించిన సంప్రదాయం
హ్యూస్టన్లోని ప్రముఖ డ్యూయల్ లాంగ్వేజ్ క్యాంపస్ల్లో
కొనసాగుతోంది.
నేడు, కూప్స్ మిషన్ సంబంధాలను
అభివృద్ధి చెందడం ద్వారా విద్యా మరియు వ్యక్తిగత
వృద్ధిని ప్ రో త్సహించడానికి కట్టు బడి ఉంది. అవకాశాలను
సృష్టించడానికి మరియు గ్లో బల్ గ్రాడ్యుయేట్లు కావడానికి
టూల్స్తో
సాధికారత
పొ ందేందుకు
విద్యార్థు లను
ప్ రో త్సహిస్తుంది. డిస్ట్రిక్ట్లో విజయవంతమన
�ై
డ్యూయల్
లాంగ్వేజ్ క్యాంపస్లలో కూప్ ఒకటి. ఈ కార్యక్రమం పరిశోధన
ఆధారితం, ఇది మూడు ఆవశ్యక స్తంభాలను అనుసరిస్తుంది:
బలిం
�ై గ్వలిజం మరియు బ�లి
ై టరసీ, అకడమిక్ అచీవ్ మెంట్,
మరియు సామాజిక సాంస్కృతిక సామర్థ్యం.

కూప్స్ డ్యూయల్ లాంగ్వేజ్ ప్ రోగ్రామ్ విజయవంతం
కావడాన్ని మా డిసక్
్ట్రి ట్ గుర్తించింది మరియు ప్ రోగ్రామ్
నిపుణుల ద్వారా గుర్తించబడింది. 2020 జనవరిలో వారి
సందర్శన సందర్భంగా, డాక్టర్. థామస్ మరియు డాక్టర్.
కొల్లియర్ ప్క
రీ ంి డర్ గార్టెన్ నుండి 3 వ తరగతి వరకు
సిస్టమ్లు మరియు విధానాల స్థిరత్వాన్ని గుర్తించారు.
కంటెంట్ ప్రాంతాల్లో రెండు భాషల్లో అన్ని గ్రేడ్ స్థాయిల్లో
గమనించిన కఠినమ�న
ై బో ధన మరియు రచనా సాక్ష్యం
నాయకులు ఇద్దరి ద్వారా గమనించబడింది.

నిమగ్నం చేయబడ్డారు, తద్వారా ప్రతిరోజూ వారు బ�లి
ై టరసీ
మార్గంలో సాగుతున్నారు.

ప్రా రంభం నుంచి మా కార్యక్రమానికి మూలస్తంభంగా
ఉన్న మా డ్యూయల్ లాంగ్వేజ్ కో ఆర్డినట
ే ర్ శ్రీమతి నోరా
రుబల్కావా ద్వారా ఈ కృషికి పర్యవేక్షించి మరియు మద్ద తు
అందించబడుతుంది. ఆమె టీచర్ గా ఆమె అందించిన
అదే నాణ్యమన
�ై బో ధన క్యాంపస్ అంతటా స్థిరంగా ఉండేలా
చూస్
తూ , డ్యూయల్ లాంగ్వేజ్ టీచర్ నుంచి కో ఆర్డినట
ే ర్
పాత్రకు పరివర్త న చెందారు.

పన్
్రి సిపాల్ లూయిస్ సాబిల్లాన్కు ఈ సంవత్సరం కూప్
కమ్యూనిటీ
స్వాగతం
పలుకుతోంది.
క్యాంపస్ను
గొప్పగా
తీర్చిదిద్దడానికి
ఉపాధ్యాయులు,
సిబ్బంది
మరియు
అడ్మినిస్ట్రేటర్లు
చేసన
ి కృషిని కొనసాగించడానికి
మరియు సిబ్బంది మరియు
తల్లి దండ్రు లకు ఓపెన్ డో ర్
పాలసీని
అందించడానికి
ఆయన కట్టు బడి ఉన్నాడు. 18
సంవత్సరాలుగా HISD పిల్లలు
మరియు
తల్లి దండ్రు లకు
సవ
ే లందించిన శ్రీ. సాబిల్లా న్ అనుభవం మరియు జ్ఞాన
సంపదను తెస్తా రు. గతంలో మార్షల్ అకాడమీలో డీన్
ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్గా కూడా పనిచేశారు, అక్కడ ఆయన ESL
బో ధనకు మద్దతు ఇచ్చారు,
ఉపాధ్యాయులకు శిక్షణ
ఇచ్చారు. మరియు విద్యార్థు లందరి కొరకు ఒక సురక్షితమ�న
ై
అభ్యసన వాతావరణాన్ని ప్ రో త్సహించారు. ఆయన తన కెరీర్
ప్రా రంభంలో బ్రూక్లైన్ ఎలిమెంటరీలో నాల్గ వ మరియు ఐదవ
తరగతి విద్యార్ధు లకు బో ధించాడు.

• నా బిడ్డ స్కూలులో మరింత మెరుగ్గా రాణించడానికి నేను ఇంట్లో ఏమి
చేయగలను?

టీచర్ కొరకు మీరు సిద్ధం చేసుకోవాలని అనుకునే కొన్ని టాపిక్ లు
ఇక్కడ ఉన్నాయి:
• మీ బిడ్డకు ఇష్ట మ�ైన (మరియు
తక్కువ ఇష్ట మ�ైన) సబ్జెక్టు లు.
• మీ బిడ్డ ఏ విధంగా బాగా
నేర్చుకుంటాడు.

• స్కూలు వెలుపల మీ బిడ్డ ఆసక్తు లు.
• స్కూలులో మీ బిడ్డ ప్రవర్త నప�ై
ప్రభావం చూపించగల ఇంటి వద్ద
పరిస్థితులు. n

టెక్సాస్లోని ఇంగ్లీష్ విద్యార్థు లకు
సాయమందిస్తు న్నాం
హూస్టన్ ISD మద్ద తు ఇస్తుంది
తల్లిదండ్రు ల కోర్స్: https://bit.ly/3thXK9M
HISD ద్వారా ఇంటి వద్ద చదువుకోవడం గురించి సమాచారం
లింగ్విస్టిక్ వసతుల వసతులు:
https://www.houstonisd.org/Page/184314
తల్లిదండ్రు ల కోసం రిసో ర్సులు
టెక్సాస్ ఎడ్యుకేషన్ ఏజన్సీ సపోర్ట్ చేస్తుంది:
http://bit.ly/3t69k8k
ఇంటి వద్ద అభ్యసన కొరకు సహాయపడే వెబ్సైట్లు
ఈ వబ్
ె స�ట
ై ్లు ఇంగ్లిష్ భాష ప్రొ ఫిషయ
ి న్సీ
ె న�ప
ై ుణ్యాలను బలోపత
ే ం
చేయడానికి సహాయపడతాయి: వినడం, మాట్లా డటం, చదవడం మరియు
రాయడం.
English: https://bit.ly/3sO9t0A

Spanish: https://bit.ly/38bMmmO
ఇప్పుడు మిడిల్ స్కూల్ ఆఫీసుకు SSOగా ఉన్న మాజీ
ప్రిన్సిపాల్, టుడాన్ మార్టినజ్
ె , కూప్ ES గురించి ఇలా
చెబుతున్నారు:

ఎథిల్ ఆర్. కూప్ ఎలిమెంటరీలో సాధించిన ప్రతిదానికి నేను
ఎంతో గర్వపడుతున్నాను. మా డ్యూయల్ లాంగ్వేజ్ ప్ రోగ్రామ్,
కష్టపడి పనిచేయడం, ప్లానింగ్, అత్యుత్త మ విధానాల అమలు
మరియు మా అద్భుతమ�న
ై డ్యూయల్ లాంగ్వేజ్ టీమ్
నిబద్ధత ఫలితంగా ఒక HISD మోడల్ డ్యూయల్ లాంగ్వేజ్
ప్ రోగ్రామ్గా గుర్తించబడుతోంది. విద్యార్థు ల విజయానికి భరోసా
ఇవ్వడానికి అన్ని మోడల్ కాంపో నెంట్లు ఉండే డ్యూయల్
లాంగ్వేజ్ వాతావరణాన్ని అందించడానికి మా టీచర్లు
వివేచనతో పనిచేస్తా రు. సమయాన్ని దొ రకపుచ్చుకోవడం
అనేది ఎల్ల ప్పుడూ ఒక సవాళ్ల తో కూడిన అంశం, అయితే
మా ఉపాధ్యాయులు ఎప్పుడూ బో ధనా సమయాన్ని గరిష్టం
చేయడానికి ప్రా ధాన్యత ఇవ్వడం ద్వారా దానితో హుందాగా
వ్యవహరించారు. దాని ఫలితంగా, మా విద్యార్థు లు నిరంతరం

ఇంటర్నెట్ ప్రొ వడ
�ై ర్లు: కుటుంబాలను అనుసంధానం చేయడం
English: https://bit.ly/2OteiN2
Spanish: https://bit.ly/3mkfFtG
కూప్స్ స్కాలర్లు విద్యార్థు లకు సాధ్యమ�న
ై ంత ఉత్త మ
విద్యను
అందించడానికి
ఉపాధ్యాయులు
మరియు
తల్లిదండ్రు ల సహకారంతో పనిచేయడమే ప్రిన్సిపాల్ సబిల్లా న్
లక్ష్యం. విద్యార్ధు లు తరగతి గదిలో ఎదగేందుకు మరియు
రాణించేందుకు అవకాశాలను అందించేందుకు ఆయన
అంకితభావంతో ఉన్నారు. సంపూర్ణమన
�ై , జీవితకాల
అభ్యాసకులు అభివృద్ధి చెందడానికి నిబద్ధ తతో సమాజం
కలిసి పనిచేయాలని ప్రిన్సిపాల్ సాబిల్లా న్ అభిప్రా యపడ్డారు.

ప్రిన్సిపాల్: లూయిస్ సాబిలాన్
ఇమెయిల్: LSABILLO@houstonisd.org
https://twitter.com/Coop_Eagles
ఇమెయిల్: BurnetES@houstonisd.org
https://www.houstonisd.org/coopes n

వయోజన విద్య మరియు అక్షరాస్యత కార్యకమ
్ర ాలు
https://bit.ly/3wqVOxI
ఆరోగ్యం మరియు భద్రత - HISD తిరిగి స్కూలుకు వెళలే ్ ప్లా న్
https://www.houstonisd.org/ReadySetGo
పేరంె ట్ యూనివర్సిటీ
తేదల
ీ ు సేవ్ చేసుకోండి
2021-2022 సష
ె న్లు:
మంగళవారం,
మంగళవారం,
మంగళవారం,
మంగళవారం,
మంగళవారం,
మంగళవారం,

సప
ె ్టెంబర్ 14, 2021 - వీట్లీ HS
అక్టో బర్ 19, 2021 – స్కార్బరో HS
నవంబర్ 16, 2021 - మిల్బీ HS
జనవరి 18, 2022 - మాడిసన్ HS
ఫిబవ
్ర రి 15, 2022 -బ్ై యర్
ల
HS
ఏపల్
్రి 19, 2022 - హ్యూస్టన్ MSTC

https://www.houstonisd.org/ParentUniversity n

