
 من إعصار تضررت مدارس أربع بناء إلعادة خطة في نظري (HISD) في المنطقة التعليمية التعليم مجلس
 هارفي

 ديسمبر في عقدهالمقرر جتماعهإ خالل (HISDللمدارس في هيوستن ) المستقلةالمنطقة التعليمية  في التعليم مجلس سيبحث

 .يهارف إعصار فيضانات عن الناجمةاألضرار بأشدتأثرت  بتدائيةإ مدارس أربع بناء إلعادة خطة الخميس يوم (األول كانون)

 7142 )كانون الثاني(ديسمبر 41المصادف الخميس يوم من  مساء   الخامسة الساعة في للمجلس العادي الشهري االجتماع يبدأ

 .Hattie Mae White Educational Support Center, 4400 W الواقعة في Manuel Rodríguez Jr في قاعة

 18th St.   .الكامل األعمال جدول لإلطالع على هنا نقرإ. 

أن هناك   وجدت - Mitchell و  Kolterو   Scarboroughو   ,Braeburn - األربعة االبتدائية للمدارس تقييماتال

 .قبال  مست الفيضانات من محتملة أضرار حدوث لمنع المباني رتفاعإ رفع إلى ماسة حاجةوهناك  الممتلكات في كبيرة أضرارا

 العمليات حتياطياتإ بين الجمع خالل من التمويل وسيتم. دوالر مليون 471 بمبلغ هاألربع المدارس ستبدالإ كلفة وتقدر

 (TIRZ) ةالضريب زيادة ستثمارإ إعادة وصناديق

 الفيضانات الناجمة عن الكارثيةاألضرار الى استنادا  " (HISDفي المنطقة العليمية) العمليات رئيس Brian Busby وقال

 قة التعليمية المنط للموارد ستخدامإ أفضل أن قررنا ،المستقبل في الفيضاناتأضرار منعل كل مدرسة في االرتفاع زيادةلوالحاجة 

 بشكل امبنائه إعادة سيتم اآلن. العام نفس في جميعا   متطابقبشكل قد بنيت المدارس  هذه". "األربعة المباني هذه بناء إعادة هو

 .." المستقبل في محتملة فيضانات لتجنب أي إضرارناجمة عن أفضل

 72 االثنين يوم في ( HISDفي المنطقة التعليمية ) 7142-7142 الدراسي العام من األول اليوم أن يكونرالمقر من كان

 44 في المنطقة التعليمية  مدارس معظم وافتتحت. هارفي إعصار فيضانات نتيجة البدء ريخأت تأخر ولكن آب()أغسطس

 ملتع حيث مؤقتة مدارس إلى إنتقلت حتى أو تأخرت - أعاله األربعةالمدارس   مثل - المدارس  بعض ولكن ( أيلول) سبتمبر

 .العاصفة خالل بالغة بأضرار أصيبت التي المباني إلصالح فرق

 تتطلب وسوف. الحالية مواقعها في بنائها وإعادة ةاألربع المدارس هدم إلىوتتضمن الخطة المعروضة على مجلس األمناء 

 .األصلي موقعهم في جديدة مدارس بناء إعادة يمكن حتى الحالية المؤقتة مواقعهم في البقاء والموظفين الطالب من الخطة

 .7171 عام من مبكر وقت في للطالب حهااتتفإو ةاألربع المدارس إكمال يمكن المجلس، قبل من الخطة على الموافقة تمت وإذا

 بتدائيةاإل (Hilliard  و  Robinson)تيمدرس( HISDالمنطقة التعليمية ) مدارس من إضافية مدارس ثالث نقل تم كما

 .هارفي إعصار جراء امبه لحقت التي األضرار نتيجة - الثانوية(  Liberty) ومدرسة

إنتهاء  عندمدرستهم  إلى الطالب يعود أن المتوقع ومن الشهر، هذا في بتدائيةإلا Robinson مدرسة في التجديد أعمال وتنتهي

 المدرستين كال ترميمالمسؤولين في المنطقة التعليمية  اختارلقد . مستمرة Hilliardمدرسة  في التجديداتوالعطلة الشتوية. 

 .المبنيين كال واستدامة عمر بسبب

 مدرسة إلى مؤقتا   المدرسة نقل تمللمنطقة التعليمية. وليست مملوكة   بناية مؤجرة في موجودة الثانوية (Liberty) مدرسة كانت

(Sharpstown International School) .نقل المدرسة  إعادة خيارات بمراجعة اآلنالمسؤولين في المنطقة التعليمية  يقومو

 لفترة طويلة.  

   ومن قناة المنطقة التعليمية   /http://www.hisdtv.org  على موقع  نترنتإلا على مباشرةالتعليم   مجلس اجتماع بث سيتم

 .U-verse Channel 99 أو Comcast Channel 18 42 على عليها العثور يمكن والتي
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