من المقررإفتتاح  31مدرسة في المنطقة التعليمي  HISDفي العام الدراسي 8132-8132

سيتم في هذا الشهر إفتتاح أكثر من  21مدرسة بشكل رسمي للطالب لبدء العام الدراسي  - 1122-1122وهو أكبرعدد من
المباني التي سيتم إفتتاحاها في وقت واحد في تاريخ المنطقة التغليمية.
قال ديريك ساندرز( )Derrick Sandersمسؤول خدمات البناء في المنطقة التعليمية(" )HISDنحن متحمسون لتحويل هذه
المباني الجديدة إلى المدارس"" .أعتقد أننا أنشأنا بيئة تعليمية جديدة رائعة للطالب في القرن الحادي والعشرين  ،ونحن ننتظر
بفارغ الصبرأن نرى طالبنا يستمتعون بالمباني الجديدة".
سيتم إفتتاح مدرسة ( )Askew Elementary Schoolاإلبتدائية في مبنى جديد بقيمة  12مليون دوالر لتستوعب  251طالبًا
تقريبا ً .سيحتوي المبنى المكون من طابقين على مساحات تعليمية وفصول دراسية للموسيقى والمسرح ومختبرات للفنون
البصرية ومختبر كمبيوتر.
وسوف يستمتع طالب مدرسة ( )Lawson Middle Schoolالمتوسطة ببناية جديدة بقيمة  ..61مليون دوالر والتي تستوعب
 2511طالبا ً تقريبا ً .ويحتوي المبنى على أماكن كبيرة لتناول الطعام وقاعة رياضية وساحة واسعة وجناح للفنون ومسرح.
وستبدأ مدرسة ( ) Yates High Schoolالثانوية الدراسة في بناية جديدة تبلغ تكلفتها  .5مليون دوالر والتي تستوعب 2511
طالبا ً وتتميز بمرافق متخصصة لبرنامج الموهوبين والمتفوقين وتشمل جناحً ا أكاديميًا مكو ًنا من ثالثة طوابق يحتوي على
مراكز تعليم أساسية وجناح للتدريب مكو ًنا من طابق واحد يحتوي على قاعة للدروس والفنون وتدريب ()JROTC
وستقوم مدرسة ( )Washington High Schoolبإستقبال الطالب بمدرسة جديدة بقيمة  5.65مليون دوالر التي تستوعب
 2111طالبا ً .والمبنى الجديد للمدرسة مزود بتكنولوجيا القرن الحادي والعشرين لبرنامج الهندسة للموهوبين وفية المختبرات
الهندسية والعلمية المتخصصة والتعلم المرن والذي تدعم التعلم القائم على المشاريع.
من المقرر أن يتم إفتتاح المرحلة الثانية واألخيرة من مشروع مدرسة ( )Eastwood Academyو بقيمة  2162مليون
دوالر وهو عبارة عن إضافة وتجديد للمبنى الذي يحتوي على مكتبة من طابقين ومساحات إضافية .وكانت المرحلة األولى من
المشروع عبارة عن جناح جديد يضم المدخل الرئيسي للمدرسة وصالة للطالب لتناول الطعام وغرف متعددة األغراض
وصفوف دراسية.

من المقررأيضا ً إفتتاح مبنى مدرسة (  )High School for Lawالجديد بقيمة  01مليون دوالر ويشتمل على قاعة محكمة
واقعية ومختبر للتحقيقات في مسرح الجريمة ومركزإتصاالت للطوارئ ومكتبة متخصصة بالقانون وجناحين أكاديميين
مرتبطين بجسر ويضم المركز أيضا ً الذي يقع على شارع( )3505 Coyle Stعلى مساحات ألغراض التدريب()ROTC
وألعاب القوى والفنون الجميلة ومساحات ألغراض المدرسة الثانوية التقليدية األخرى.
أما مدرسة ( )Garden Oaks Montessoriفقد خضعت ألعمال تجديد وصيانة واسعة النطاق والتي شملت ثالث مباني
دراسية حيث زودت الصفوف الجديدة الدراسية مختبرات للعلوم .سيتم اإلنتهاء من المرحلة األولى من تجديد المدرسة في
شهرأذار /مارس وبقيمة  1162مليون دوالروكذلك إفتتاح إثنين من اإلضافات الجديدة للمبنى.
وسيتم إفتتاح المرحلة النهائية من من مشروع مدرسة ( )Wilson Montessoriوبقيمة  1062مليون دوالر والذي سيشمل
صيانة وتحديث الصفوف الدراسية في المبنى الرئيسي التاريخي .وقد شملت المراحل السابقة صيانة للمدخل الرئيسي والمكاتب
اإلدارية واثنتين من اإلضافات الجديدة للمبنى.
وسيتم إفتتاح المرحلة النهائية من مشروع بناء (  )Young Women’s College Preparatory Academyالذي تبلغ
تكلفته  1262مليون دوالر والذي سيستوعب ما بين  211و  2111طالبا ً .ويحتوى البناء الصفوف الدراسية المزودة
بتكنولوجيا القرن الحادي والعشرين وقاعة طعام ومطبخ إضافة إلى المبنى الجديد الذي يضم صالة األلعاب الرياضية وغرف
المالبس ومختبرات العلوم والروبوتات ومتطلبات التعليم. .
وسيتم إفتتاح مشروع توسيع وتجديد مدرسة (  )Pilgrim Academyبقيمة  2ماليين دوالروالذي سيتضمن إضافة جديدة
الستضافة برنامج المدرسة المتوسطة حيث أن البناء الجديد سيضم مختبرً ا للعلوم وصالة لأللعاب الرياضية ومساحات عمل
للمعلمين وقاعات دراسية إضافية.
وسيتم إفتتاح مدرسة ( )Energy Institute High Schoolبقيمة بقيمة  12مليون دوالر والتي هي ( من غير الممولة
بالسندات) والتي تتكون من ثالث بنايات منفصلة والتي ستستوعب  211طالبا ً  .وسيكون التصميم الجديد يشبة الشركات ذات
التقنية العالية وفيها قاعة مركزية تربط المباني وتحتوي على درج تعلمي كبير.
وسيعود طالب مدرسة (( (Hilliard Elementary Schoolإعادة بناء بسبب هارفي) إلى مدرستهم التي تم تجديدها بسبب
األضرار التي لحقت بها من الفيضانات .باإلضافة إلى تنظيفها وتعقيمها بشكل شامل .لقد إجريت تجديدات وصيانة واسعة
للصفوف الدراسية والمكتبة وصالة األلعاب الرياضية ومناطق الدخول الرئيسية.
وستبدأ مدرسة (( )Braeburn Villageإعادة بناء بسبب هارفي) العام الدراسي الجديد في مباني نموذجية حيث تم وضعها
في مدرسة ( )Welch Middle Schoolسيبقى الطالب في هذا المدرسة بشكل مؤقت طيلة مدة بناء مدرستهم الجديدة والتي
من المتوقع افتتاحها في أوائل عام .1111
وبإفتتاح هذه المجموعة من المدارس يكون قد تم إكمال أكثر من  21في المائة من جميع مشاريع السندات لعام  1121ومن
المتوقع أن يصل الرقم إلى  21في المائة بحلول في نهاية عام  .1122وبمجرد اإلنتهاء من جميع المشاريع سيكون لدى
المنطقة التعليمية ( )HISDأحدث المدارس الثانوية الحضرية في البالد.
تابع بناء المدارس في المنطقة العليمية( )Build_HISDعلى توتير والحصول على تحديثات البناء ضمن برنامج السندات على
نطاق المنطقة التعليمية

