مجلس التعليم في المنطقة التعليمية( )HISDيوافق على خطة إلعادة بناء أربعة مدارس
تضررت بإعصار هارفي
وافق مجلس التعليم في المنطقة التعليمية المستقلة للمدارس في هيوستن ) (HISDخالل إجتماعه يوم الخميس ديسمبر
(كانون األول) على خطة إلعادة بناء أربعة مدارس إبتدائية أُصيبت بأشد األضرارالناجمة عن فيضانات إعصار هارفي.
التقييمات للمدارس االبتدائية األربعة  - Braeburn,و  Scarboroughو  Kolterو  Mitchell -وجدت أن هناك
أضراراً كبيرة في الممتلكات وهناك حاجة ماسة إلى رفع إرتفاع المباني لمنع حدوث أضرار محتملة من الفيضانات مستقبالً.
وتقدر كلفة إستبدال المدارس األربعه بمبلغ  621مليون دوالر .وسيتم التمويل من خالل الجمع بين إحتياطيات العمليات
وصناديق إعادة إستثمار زيادة الضريبة). (TIRZ
وقال المشرف العام ريتشارد كارانزا " لقد قيّم رئيس العمليات وفريقة تلك األضرارالتي لحقت بهذه المبانى االربعة وكان
كارثيا" " .واعتقدوا أنه سيكون من األفضل هدم تلك المباني وإعادة بنتئها وهذا الطريقة األفضل إلستخدام موارد المنطقة
التعليمية  (HISD) .ونحن نتطلع إلى إعادة الطالب إلى مدارسهم التي ستكون مجهزة بشكل أفضل لتجنب أي إضرارناجمة
عن فيضانات محتملة في المستقبل"
وافق األمناء على مقترحات هدم المدارس األربع وإعادة بنائها في مواقعها الحالية .وتتطلب الخطة من الطالب والموظفين
البقاء في مواقعهم المؤقتة الحالية حتى يمكن إعادة بناء المرافق الجديدة في موقعهم األصلي .ويمكن إكمال هذه المرافق الجديدة
وتكون جاهزة للطالب في عام .2222
كما تم نقل ثالث مدارس إضافية من مدارس المنطقة التعليمية ) (HISDمدرستي (Robinsonو ) Hilliardاإلبتدائية
ومدرسة )  (Libertyالثانوية  -نتيجة األضرارالتي لحقت بهما جراء إعصار هارفي.
وتنتهي أعمال التجديد في مدرسة  Robinsonاإلبتدائية في هذا الشهر ،ومن المتوقع أن يعود الطالب إلى مدرستهم عند إنتهاء
العطلة الشتوية في  8يناير(كانون الثاني) .والتجديدات في مدرسة  Hilliardمستمرة .لقدإ ختار المسؤولين في المنطقة
التعليمية ترميم كال المدرستين بسبب عمر واستدامة كال المبنيين.
كانت مدرسة ) (Libertyالثانوية موجودة في بناية مؤجرة وليست مملوكة للمنطقة التعليمية .تم نقل المدرسة مؤقتاً إلى
مدرسة  (Sharpstown International School).ويقوم المسؤولين في المنطقة التعليمية اآلن بمراجعة خيارات إعادة نقل
المدرسة لفترة طويلة .
وخالل إجتماع ديسمبر(كانون األول) لقد أعلنت مؤسسة المنطقة التعليمية )(HISD Foundationأيضا ً عن منحة بقيمة 7.4
مليون دوالر من شركة أرامكو للخدمات إلغاثة إضرارهارفي .وتم تخصيص المنحة لسبع مدارس : Robinson,
Liberty High School ، Mitchell elementary schools ،Scarborough, Hilliard, Braeburn, Kolter,
وستستلم كل مدرسة على حزمة من التقنيات بقيمة  722.222دوالر تتضمن أجهزة حواسيب محمولة وأجهزة إيباد
وغيرهما .وكجزء من المنحة ،ستقوم أرامكو أيضا بتمويل اإلحتياجات لكل مدرسة بحدود  022.222دوالر .وتشمل هذه
اإلحتياجات ،على سبيل المثال ال الحصر ،الكتب والمستلزمات التعليمية وخدمات الدروس الخصوصية والتطوير المهني
للمعلمين.

