
 البناء يغلق بعض المدارس في الصيف 
، وتقوم العديد من مكاتب المدارس بالتعبئة والتحرك لتسهيل    2018يدخل سالم كيزر الصيف الثالث من البناء في برنامج السندات لعام  

حوالي عشرين مدرسة أو  هو العام األكثر ازدحاًما في البناء في برنامج السندات ، حيث بدأت  2021أعمال البناء. سيكون صيف عام 
 تستمر في أعمال البناء خالل العام. 

حرًما جامعيًا هذا الصيف لتسهيل التقدم اآلمن والسريع للبناء. سيتم نقل بعض مكاتب المدرسة وستظل    22سيتم تقييد الوصول إلى 
 .شطة الصيفية في هذه المدارسمفتوحة لساعات العمل الصيفية العادية * في موقع مضيف حتى الخريف. كما تم نقل معظم األن

يرجى االطالع على القائمة التالية للحصول على تفاصيل إغالق الحرم المدرسي ونقل المكاتب هذا الصيف. إذا كان لديك أي أسئلة حول  
 .العمليات الصيفية ، يرجى االتصال بمكتب المدرسة

n Elementary SchoolAubur 
 موقع المكتب الصيفي: في أوبورن

 مغلق باستثناء المكتب  مدرسيال: الحرم مدرسيالدخول الحرم 
503-399-3128 

Bush Elementary School 
  :Hoover Elementary Schoolموقع المكتب الصيفي

 مغلق  مدرسيال في بوش: جميع الحرم  مدرسيالدخول الحرم 
503-399-3134 

Candalaria Elementary School 
 كانداالريا ، قد يتم تغيير مسار المدخل موقع المكتب الصيفي: في 

 مغلق باستثناء المكتب  مدرسيال: الحرم مدرسيالدخول الحرم 
503-399-3136 

Eyre Elementary School 
 Eyre موقع المكتب الصيفي: في

 مغلق باستثناء المكتب  مدرسيال: الحرم مدرسيالدخول الحرم 
503-399-3311 

Hammond Elementary School 
 موقع المكتب الصيفي: في هاموند

 مغلق باستثناء المكتب  مدرسيال: الحرم مدرسيالدخول الحرم 
503-399-3454 

Kennedy Elementary School 
  :Claggett Creek Middle Schoolموقع المكتب الصيفي

 مغلق  مدرسي: جميع الحرم ال مدرسيدخول الحرم ال
503-399-3163 

Lee Elementary School 
 ، قد يتم تغيير مسار المدخل  Lee موقع المكتب الصيفي: عند

 مغلق باستثناء المكتب  مدرسي: الحرم المدرسيدخول الحرم ال
503-399-5570 

Middle School Leslie 
 موقع المكتب الصيفي: في ليزلي ، قد يتم تغيير مسار المدخل

https://salkeiz.k12.or.us/auburn-bond/
https://salkeiz.k12.or.us/bush-bond/
https://goo.gl/maps/DJQKxBNknCFKr67e6
https://salkeiz.k12.or.us/candalaria-bond/
https://salkeiz.k12.or.us/eyre-bond/
https://salkeiz.k12.or.us/hammond-bond/
https://salkeiz.k12.or.us/kennedy-bond/
https://goo.gl/maps/hfVbetdPy6x4WvBS7
https://salkeiz.k12.or.us/lee-bond/
https://salkeiz.k12.or.us/leslie-bond/


 مغلق باستثناء المكتب ؛ البرامج الصيفية المسموح بها في الطابق الثاني في أغسطس  مدرسي: الحرم المدرسيالوصول إلى الحرم ال
503-399-3206 

McKay High School 
  :Waldo Middle Schoolموقع المكتب الصيفي
 بقبإذن مس McKay مغلق ؛ الحقول المتاحة فقط أللعاب القوى مدرسي: الحرم المدرسيالوصول إلى الحرم ال
503-399-3080 

McKinley Elementary School 
 McKinley موقع المكتب الصيفي: في

 مغلق باستثناء المكتب  مدرسي: الحرم المدرسيدخول الحرم ال
503-399-3167 

Morningside Elementary School 
  :Wright Elementary Schoolموقع المكتب الصيفي

 مغلق  مدرسي: جميع الحرم ال مدرسيدخول الحرم ال
503-399-3173 

Myers Elementary School 
  :Walker Middle Schoolموقع المكتب الصيفي

 مغلق  مدرسي: جميع الحرم ال مدرسيدخول الحرم ال
503-399-3175 

Parrish Middle School 
 المدخل الغربي :North Salem High School ,موقع المكتب الصيفي

 مغلق  مدرسي: جميع الحرم ال لمدرسيدخول الحرم ا
503-399-3210 

Richmond Elementary School 
  :Hoover Elementary Schoolموقع المكتب الصيفي

 مغلق  مدرسي: جميع الحرم ال مدرسيدخول الحرم ال
503-399-3180 

Schirle Elementary School 
 يعمل في ساعات الصيف Schirle موقع المكتب الصيفي: في

 دخول الحرم المدرسي: الحرم المدرسي مفتوح باستثناء منطقة اللعب المغطاة مغلقة
503-399-3277 

Scott Elementary School 
 at Scott :موقع المكتب الصيفي

 مغلق باستثناء المكتب  مدرسي: الحرم المدرسيدخول الحرم ال
503-399-3302 

South Salem High School 
  :Judson Middle Schoolموقع المكتب الصيفي
مغلق باستثناء ملعب كرة القدم والصالة الرياضية المساعدة قد تكون مفتوحة فقط أللعاب   مدرسي: الحرم ال مدرسيالدخول إلى الحرم ال

 القوى الجنوبية بإذن مسبق
503-399-3252 

https://salkeiz.k12.or.us/mckay-bond/
https://goo.gl/maps/kwyTqogtT62pZ7u66
https://salkeiz.k12.or.us/mckinley-bond/
https://salkeiz.k12.or.us/morningside-bond/
https://goo.gl/maps/NvyLr5gAZ9RKprhm9
https://salkeiz.k12.or.us/myers-bond/
https://goo.gl/maps/xqrT5Va6tPy2DFrG9
https://salkeiz.k12.or.us/parrish-bond/
https://goo.gl/maps/avKLfaYmkeHFTWBd6
https://salkeiz.k12.or.us/richmond-bond/
https://goo.gl/maps/DJQKxBNknCFKr67e6
https://salkeiz.k12.or.us/schirle-bond/
https://salkeiz.k12.or.us/scott-bond/
https://salkeiz.k12.or.us/south-salem-bond/
https://goo.gl/maps/GrZiLGtDsHLetczD9


Sprague High School 
 في جناح االستشارات Sprague موقع المكتب الصيفي: في

 : المالعب الرياضية مفتوحة باستثناء مالعب التنس مغلقة. جميع المناطق األخرى مغلقة. مدرسيال دخول الحرم
503-399-3261 

Stephens Middle School 
 موقع المكتب الصيفي: في ستيفنز 

 مغلق باستثناء المكتب  مدرسي: الحرم المدرسيدخول الحرم ال
503-399-3442 

Sumpter Elementary School 
  :Wright Elementary Schoolموقع المكتب الصيفي

 مغلق  مدرسي: جميع الحرم ال مدرسيدخول الحرم ال
503-399-3337 

West Salem High School 
 موقع المكتب الصيفي: في الغرب ، تم تغيير مسار الدخول 

 : ألعاب القوى والبرامج الصيفية فقط بإذن مسبقمدرسيالدخول إلى الحرم ال
503-399-5533 

Yoshikai Elementary School 
 موقع المكتب الصيفي: في يوشيكاي 

 مغلق باستثناء المكتب  مدرسي: الحرم المدرسيدخول الحرم ال
503-399-3438 

الدوالرات في تحسين بيئات التعلم في جميع أنحاء  ، يتم استثمار مئات الماليين من  2018لسند  Salem-Keizer بفضل دعم مجتمع
 !المنطقة. شكرا لك يا سالم وكيزر الناخبين

  29أغسطس. تغلق المدارس اإلعدادية أبوابها في الصيف في  5يونيو وتعيد فتحها في  25عموًما ، المدارس االبتدائية تغلق أبوابها في الصيف في  *
ب المدارس الثانوية مفتوحة طوال الصيف. قد يكون هناك اختالف في ساعات العمل حسب الموقع. يرجى أغسطس. مكات 16يونيو ويعاد فتحها في 

 .االتصال بمكتب المدرسة لتأكيد ساعات العمل

https://salkeiz.k12.or.us/sprague-bond/
https://salkeiz.k12.or.us/stephens-bond/
https://salkeiz.k12.or.us/sumpter-bond/
https://goo.gl/maps/NvyLr5gAZ9RKprhm9
https://salkeiz.k12.or.us/west-salem-bond/
https://salkeiz.k12.or.us/yoshikai-bond/

