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   مستمرا   تحقق تقدما   (Wharton Dual Language Academy) المزدوجة للغة وارتن كاديميةأل الجديد البناء

 .المشروع من المائة في 57 اآلن كتملإ حيث

 أنو .المطابخ ومعدات التكييف إجهزةو والنوافذ الخارجي والتغليف األسقف تركيب من فريق العمل انتهى وقد

  .في طريقها الى اإلكتمال المعدنية والجدران كاملة تكونقد   تكاد الداخلية الجدران

 . لمشروعا هامة فيالمسالة ال تعتبر التيو في بداية شهر آيار )مايو( الدائمة الطاقة توصيل تم دلق ذلك إلى باإلضافة

 سنتمكن الذي اليومفي  " وارتون ة مدرسةمدير (Jennifer Day) داي جينيفر قالت " للغاية جيد بشكل يتقدم العمل"

ا سيكون والعشرين الحادي لقرنمنشأة ا– جديدة منشأة في بطالبنا الترحيب من فيه  ."أبدا  ينسى  لن يوم 

ا دوالر مليون 3..2 والبالغ قيميتةاإلضافي  جديدتال مشروع يمثل تم  الذيو 3103 لعام السندات برنامج من جزء 

ا 88على بناءةالذي مر األصلي لمبنىاإصالح  الخطة تتضمن. إعتمادة من قبل الناخبين في المنطقة التعليمية  عام 

 الثةث من جديدة بإضافة توصيله سيتم. األصلية واجهته من الكثير على الحفاظ مع كاملة داخلية تجديدات إجراءو

 .المبنى من الخلفي الجزء في تقع والتي  طوابق

 تبةومك ةجديد وقاعة رياضية ومختبرات جديدة تعليمية مساحات ةالموسع ستضم البناية المشروع كتمالإ وبمجرد

 .ا . طالب 11. إلى 571 يستوعب سوفو. طوابق ثالثة من ضخم زجاجي ومدخل التراث على تحافظ داخلية وساحة

اج الجديدة اإلضافة من األول الطابق يضموس .األصغر سنا   للطالب دراسية قاعات األصلي المبنى وسيكون في  ناح 

 المدرسية. الفنون ألداء قاعاتو عامعداد الطإ وقاعة المطبخو دراسية صفوفو إداري ا

. 



 لىع تحتوي جديدة رياضية ألعاب صالة إلى باإلضافة إضافية ومختبرات دراسية قاعات الثاني الطابق وسيضم

 يةدراس قاعات على الثالث الطابق يحتوي سوف. المالبس خلع وغرف الجسدية ياقةللا وغرف للعروض أداء منصة

 .المعلمين إعداد مناطق إلى باإلضافة ومختبرات

 كولومبوس  شارعجهة  من  الرئيسي المدخل وسيكون الغربالى  اآلن المدرسة واجهة ستكون ذلك إلى باإلضافة

(Columbus Street )شارع  تقاطع قرب من رؤيتها ويمكن (West Gray Street .)  

كانون  في للطالب رسميا   األبواب فتح وستفتح 3108 عام من األخير الربع في البناء أعمال من نتهاءإلاالمقرر ومن

 .(يناير الثاني)

 برنامج من كجزء بنائها إعادة أو تجديدها تم ثانوية مدرسة .3 ذلك في بما مدرسة 01 بين من وارتنمدرسة  تعتبر

 ومن لطالبل وتم إفتتاحها السندات مشاريع جميع من المائة في 71 من أكثر اآلن انتهى وقد. 3103السندات لعام 

المنطقة ستفتخر األعمال جميع من نتهاءإلا بمجردو. العام نهاية بحلول المائة في 81 إلى العدد هذا يرتفع أن المتوقع

 .بالدال في الحضرية الثانوية المدارس في مجال حداثةالتعليمية  المناطق أكثر من( بأن تكون واحدة HISD)ةالتعليمي

 في 3103 السندات لبناء المدارس لعام برنامج حول التحديثاتآخر على للحصول تويتر علىBuild_HISD تابع

 .المنطقة التعليمية أنحاء جميع

https://twitter.com/Build_HISD
https://twitter.com/Build_HISD

