
 يناير اني جديدة في شهر كانون الثاني/جاهزة لإلفتتاح في مبست مدارس 

 

فتتحت خالل أ  الجديدة التي  لمدارسل جمالياإل عددالليصل  قبلست مدارس جديدة الشهرالم (HISDنطقة التعليمية)الم ستفتتح 

 .سابناء المدر في المئة من جميع مشاريع  80نتهاء من أكثر من إلا هذاويؤشرمدرسة  21العام الماضي إلى 

 :تشملهذة الدارس و

Madison and Worthing high schools, Sam Houston Math, Science and Technology Center, 

Barbara Jordan Career Center, Wharton Dual Language Academy, and Kinder High School for 

the Performing and Visual Arts. 

 2012جزء من برنامج السندات لعام هي  جميع هذة المدارسو

ا من لقد أكملنا عددًا قياسيً "   (HISDالمنطقة التعليمية) مسؤول خدمات البناء في (Derrick Sanders)وقال ديريك ساندرز

 التعلم الحديثة النابضة بالحياةالحصول على فرص أن المزيد من الطالب يمكنهم اآلن يعني هذا  بشكل أساسيو المشاريع". "

 " .هذا هو هدفنا

تميز ببهو تو مليون دوالر 94 بكلفةقدماً مربعاً و 265,000على مساحة تبلغ(Madison High Schoolمدرسة )مبنى قع ي

يحيط به ثالثة أجنحة أكاديمية مكونة من و لتناول الطعام ومساحة كبيرة للتجمع مكان واسع   فيةوطابقين  رئيسي يتألف من

 .الغرب في جهة جتماعيةإلاوللفعاليات الفنية والشرق  جهة طابقين ومساحات أللعاب القوى في

( قدماً 120,000ويقع على مساحة ) للبرامج المهنية والتقنية أماكن (Barbara Jordan Career Center)يضم مركز 

اسي في مدرستهم ون جزء من يومهم الدرين يمضذطالباً ال 800الى  600من  ف يستوعبمليون دوالر وسو 42مربعاَ وبكلفة 

 لتدريب التخصصي. في مجال  العادية ويشاركون في هذا المركز 

 

 360,000 على أرض مساحتها (Sam Houston Math, Science and Technology Center)مركز مبنى قع ي

 ً إلكمال ووفية فناء واسع للتجمع  أنة مدرج تعليمي كبيرثة طوابق. يون دوالر ويتكون من ثالمل  118.6قيمةبو قدماً مربعا

 .وجناح للفعاليات الفنية (JROTC)األمريكي الجيش اط ألحتي ومنطقةرورس التعليمية الحديثة دال

للصفوف  من خمسة طوابق (Kinder High School for the Performing and Visual Arts)مدرسة  تتكون

باإلضافة إلى مسرح رئيسي  مليون دوالر 88تبلغ تكلفتها و مواقف السيارات تحت األرضلن باإلضافة إلى طابقيالدراسية 

 عاليات. فداء الألوأماكن  ديوهات للرقص والموسيقىستوإو  أخرومسرح  ثانوي  عرضومسرح  اً مقعد 800يضم 



 والتي تبلغ كلفتها من طالقين للصفوف الدراسية الجديدة  والتي إكتملت حديثاً  (Worthing High School)تتكون مدرسة 

األمريكي الجيش اط ألحتي ومنطقة فناء مركزي كبير في الهواء الطلق الى تؤديوتحتوي على كافتيريا مليون دوالر  33

(JROTC)  صحيومختبر  وأماكن للفصول الدراسية وصالتين للرياضةومكاتب إدارية . 

تم تجديد المقصورة و نى األصليواجهة األمامية للمبال ىأبقالتي الجديد  (Wharton Dual Language Academy) بناء 

وبلغت كلفتها  وقدوفناء داخلي  ية ومكتبةوصالة رياض لتعلم والمختبراتلوأماكن افات من ثالثة طوابق ضربطها بإبالكامل و

  . مليون دوالر  39.2

في المنطقة وبناء المدارس  2012 السنداتبرنامج  مستجدات للحصول على أحدث  Build_HISD@ تابعونا على 

 (HISDالتعليمية)

https://twitter.com/build_HISD

