
8132-8132 الدراسي العامفي    HISD التعليمي المنطقة في مدرسة 31 المقررإفتتاح من

 

   

 من عددأكبر وهو - 1122-1122 الدراسي العام لبدء للطالب رسمي بشكل مدرسة 21 من أكثر فتتاحإفي هذا الشهر  سيتم

 التغليمية.  المنطقة تاريخ في واحد وقت فيالتي سيتم إفتتاحاها  المباني

 هذه لتحويل متحمسون نحن" ( HISDفي المنطقة التعليمية) البناء خدمات مسؤول (Derrick Sanders)ساندرز ديريك قال

نحن ننتظر و ، والعشرين الحادي القرن في للطالب رائعة بيئة تعليمية جديدة أنشأنا أننا أعتقد". "المدارس إلى الجديدة المباني

 ."الجديدةبالمباني  يستمتعونأن نرى طالبنا بفارغ الصبر

 طالًبا 251 لتستوعب دوالر مليون 12 بقيمة مبنى جديد في ية( اإلبتدائAskew Elementary School) رسةمدسيتم إفتتاح  

 لفنونل ومختبرات  والمسرح للموسيقى دراسية وفصول تعليمية مساحات على طابقين من المكون المبنى سيحتوي. تقريباً 

 .كمبيوتر ومختبر البصرية

 ستوعبتوالتي  دوالر مليون 61.. بقيمة ةجديد ببناية المتوسطة (Lawson Middle School) مدرسة طالب يستمتع سوفو

 سرح. وم للفنون وجناحواسعة  وساحة قاعة رياضيةو الطعام لتناول كبيرة أماكن على المبنى يحتويو. اً تقريباً طالب 2511

 2511 تستوعب والتي دوالر مليون 5. تكلفتها تبلغ جديدة ة في بناية( الثانوية الدراس Yates High School)  مدرسة ستبدأو

 على وييحت طوابق ثالثة من مكوًنا أكاديمًيا جناًحا وتشملالموهوبين والمتفوقين  لبرنامج متخصصة بمرافق وتتميزطالباً 

 (JROTC)تدريب ن ووالفنو للدروس قاعة على يحتوي واحد طابق من مكوًنا للتدريب وجناح أساسية ميتعل مراكز

توعب تسالتي  دوالر مليون 5.65 بقيمةبمدرسة جديدة ( بإستقبال الطالب Washington High School) وستقوم مدرسة

 لمختبراتاوفية والعشرين لبرنامج الهندسة للموهوبين  الحادي القرن تكنولوجيامزود ب للمدرسة الجديد المبنىو. باً طال 2111

 .المشاريع على القائم التعلم تدعم والذيالمرن  التعلمو المتخصصة والعلمية الهندسية

 مليون 2162 بقيمة و( Eastwood Academy)مدرسة  مشروع من واألخيرة الثانية المرحلة يتم إفتتاح  أن المقرر من

 من ىاألول المرحلة وكانت. إضافية ومساحات طابقين من مكتبة على يحتوي الذي للمبنى وتجديد فةإضا عن عبارة وهو دوالر

  األغراض متعددة وغرف الطعام تناولوصالة للطالب ل للمدرسة الرئيسي المدخل يضم جديد جناح عن عبارة المشروع

 .دراسيةوصفوف 



محكمة  قاعة على يشتملو دوالر مليون 01 بقيمة الجديد ( High School for Law) مدرسة أيضاً إفتتاح مبنىالمقرر من

 يينأكاديم وجناحين وننمتخصصة بالقا ومكتبة للطوارئ تصاالتإومركز الجريمة مسرح في للتحقيقات ومختبر واقعية

  (ROTC)ريبدالت على مساحات ألغراض (Coyle St 3505)على شارع يقع لذيأيضاً ا المركز ويضم بجسر مرتبطين

 .األخرى التقليدية الثانوية مدرسةلا ألغراض ومساحات الجميلة والفنون القوى وألعاب

 مبانيثالث التي شملت و النطاق واسعة وصيانة تجديد ألعمال ( فقد خضعتGarden Oaks Montessoriأما مدرسة )

ي ف المدرسة األولى من تجديد مرحلةال من نتهاءاإل تمسي. علوملل مختبرات الدراسيةالصفوف الجديدة زودت  حيث دراسية

 .للمبنى الجديدة اإلضافات من ثنينإ فتتاحإ وكذلكدوالر مليون 1162 بقيمةو أذار/ مارسشهر

سيشمل  والذي دوالر مليون 1062 بقيمةو (Wilson Montessoriمدرسة ) مشروع منوسيتم إفتتاح المرحلة النهائية من 

 والمكاتب يسيالرئ لللمدخصيانة  السابقة المراحل وقد شملت. التاريخي الرئيسي المبنى في الدراسيةصيانة وتحديث الصفوف 

 .للمبنى الجديدة اإلضافات من ينتواثن اإلدارية

 تبلغ الذي ( Young Women’s College Preparatory Academy)من مشروع بناء  المرحلة النهائيةوسيتم إفتتاح 

المزودة  الدراسية الصفوفويحتوى البناء  . اً طالب 2111 و 211 بين ما سيستوعب والذي دوالر مليون 1262 تكلفته

 غرفو الرياضية األلعاب صالة يضم الذي الجديد المبنى إلى إضافة مطبخووقاعة طعام  والعشرين الحادي القرن بتكنولوجيا

 .ومتطلبات التعليم.  والروبوتات العلوم ومختبرات المالبس

 جديدة إضافة والذي سيتضمندوالر ماليين 2 بقيمة ( Pilgrim Academy) مدرسة وتجديد مشروع توسيع إفتتاحتم سيو

 عمل اتومساح الرياضية لأللعاب وصالة للعلوم مختبًراسيضم ن البناء الجديد أ حيثالمتوسطة  المدرسة برنامج الستضافة

 .إضافية وقاعات دراسيةللمعلمين 

 الممولة غيرمن  هي ) والتي دوالر مليون 12 بقيمةبقيمة  ( Energy Institute High School) مدرسة يتم إفتتاحوس

 ذات لشركاتاالجديد يشبة  التصميم وسيكون. اً طالب 211 لتي ستستوعبوا منفصلة ثالث بنايات من تتكونوالتي  (بالسندات

 . كبير تعلمي درج على وتحتوي المباني تربط مركزية وفيها قاعة العالية التقنية

بسبب  اتجديده تم التي مدرستهم إلى (هارفيبسبب  إعادة بناء )  Hilliard Elementary School)) مدرسة طالب سيعودو

 اسعةو لقد إجريت تجديدات وصيانة  .شامل بشكل وتعقيمها تنظيفها إلى باإلضافة. الفيضاناتاألضرار التي لحقت بها من 

 .الرئيسية الدخول ومناطق الرياضية األلعاب وصالة والمكتبة للصفوف الدراسية

 وضعها تم  نموذجية حيث مباني في الجديد الدراسي العام( هارفي بسبب بناء إعادة) (Braeburn Village)مدرسة  ستبدأو

 والتي  الجديدة مدرستهم بناء دةطيلة م مؤقت المدرسة بشكل هذا في طالبال سيبقى (Welch Middle School) مدرسة في

 .1111 عام أوائل في افتتاحها المتوقع من

 ومن 1121 لعام السندات مشاريع جميع من المائة في 21 من أكثر إكمال تم يكون قد المدارس من المجموعة هذهوبإفتتاح 

 لدى سيكون  المشاريع جميع من نتهاءإلا وبمجرد. 1122 عام نهاية في بحلول المائة في 21 إلىالرقم  يصل أن المتوقع

 .البالد في الحضرية الثانوية المدارس أحدث( HISDالمنطقة التعليمية )

على توتير والحصول على تحديثات البناء ضمن برنامج السندات على  (Build_HISD)تابع بناء المدارس في المنطقة العليمية

 نطاق المنطقة التعليمية 

 

 

https://twitter.com/build_HISD

