عروض فنية للطالب في مدرسة ( )Kinder HSPVAالثانوية في حفل اإلفتتاح الكبير

في جو إحتفالي رائع حيث قدم الفنانين الطالب المعزوفات الموسيقية في إستقبال الضيوف في حفل اإلفتتاح الكبير الذي طال
انتظاره في ثانوية ( )Kinder HSPVAللفنون.
تم إنشاء هذه البناية كجزء من برنامج المنطقة التعليمية( )HISDللسندات لعام  2012وتم افتتاح البناية المكونة من خمسة
طوابق والتي بلغت تكلفتها  96مليون دوالر أمريكي في وسط مدينة هيوستن في الشهر الماضي  ،كما تم إطالق أول فعالية يوم
االثنين في سلسلة من الفعاليات والعروض لإلحتفال في المدرسة.
"نحن هنا وسط المدينة! "هتفت الطالبة أالنا برايت مشجعة حشد الحاضرين.
وخالل الفعالية تم تقديم أفضل عروض الطالب الفنية للضيوف ضمن اإلطار الطالبي المدرسي.
وقال سكوت ألن ( )Scott Allenمدير ثانوية(" )HSPVAإن طالبنا والهئية التعليمية سيجعلون من مدرسة
() Kinder HSPVAأفضل مدرسة ثانوية للفنون الجميلة في العالم" " .أشعر بأنني األفضل حظا ً في العالم وفي أفضل
وظيفة في العالم".
لقد شغلت المدرسة والتي تأسست في عام  1971مبنيين مختلفين قبل هذا المبنى الحالي .ومع ذلك فهذه أول مبنى مصمم
صا لـ ( )HSPVAلتعزيزالبرامج الفنية الفريدة.
خصي ً
وقالت جرينتا التهان ( )Grenita Lathanالمشرفةالمؤقتة على المنطقة التنعليمية( " )HISDمن السهولة بمكان من رؤية
كيف سيؤثر هذا المبنى الجميل المتطور على الطالب الفنانين" ".هذا يوم خاص لطالبنا ومنطقتنا التعليمية ولمدينتنا".
تتكون المدرسة من مدخل رئيسي رائع بنوافذ زجاجية من طابقين ومسرح رئيسي يضم  800مقعد مع شرفة ومسارح ثانوية
متعددة ومختبرات كتابة واستوديوهات للرقص والموسيقى ومركز للياقة البدنية ومكان واسع للتدريب واألداء وموقف من
طابقين تحت األرض للسيارات.
وقالت ديانا دافيال ( )Diana Dávilaرئيسة مجلس التعليم في المنتطقةالتعليمية(" )HISDهذا المرفق الجديد الرائع لن يكون
موجودًا اليوم لوال دعم المجتمع والناخبين الذين دعموا مشروع السندات" " وأني أتطلع إلى رؤية العديد من العروض الطالبية
الرائعة ".

ومن بين الشخصيات المنتخبة والبارزة التي شاركت في هذا الفعالية كل من Sue Deigaard :و Rhonda Skillern-
 Jonesو  Wanda Adamsأعضاء مجلس التعليم في ) (HISDو  Terry Grierالمشرف السابق على المنطقة التعليمية و
 Sylvia Garciaعضو الكونغرس األمريكي Ellen Cohenو  Dwight Boykinsو  Jack Christieأعضاء مجلس
مدينة هيوستن.
وقالت دييجارد "أنا ممتنة للغاية ألن مدينتنا تختار دعم هذه المدرسة لتطويرالفنانين الشباب " ".هذا الدعم يتضح بشكل كبير
في هذا المبنى الجديد المدهش وهو مبنى في حد ذاته عمل فني".
تعتبر مدرسة( )Kinder HSPVAواحدة من ست مدارس أفتتحت رسميا ً في 7كانون الثاني /يناير وبهذا يكون قد  80بالمائة
من برنامج السندات قد إكتمل.
للمتابعة @Build_HISDعلى تويتر وللحصول على آخر األخبار حول برنامج السندات لعام  2012وبناء المدارس في
جميع أنحاء المنطقة التعليمية.

