
 معلومات مھمة للطالب والموظفین وأولیاء األمور  -العودة إلى المدرسة أثناء البناء 
 

 للسند،في جمیع أنحاء المنطقة مع عودة الطالب إلى المدرسة ھذا الخریف. بفضل دعم المجتمع  2018تستمر التحسینات الممولة من سندات 
 .ستتلقى جمیع المدارس في المنطقة مستوى معینًا من التحسین

 
ا للتخطیط الدقیق واإلدارة الخبیرة للمشروع من قبل ستظل بعض المدارس قید اإلنشاء النشط عند افتتاح المدرسة في خریف ھذا العام. نظرً 

  .یمكن للمدارس العمل بأمان أثناء اإلنشاء  والبناء،فرق المنطقة 
 

بینما سیستمر البعض اآلخر لبضعة أسابیع أو   الخریف،جدول بناء كل مدرسة فرید من نوعھ. سیتم االنتھاء من بعض مشاریع البناء في أوائل 
مثل استبدال أبواب المكاتب المؤقتة وأبواب   القادمة،بعض التجدیدات داخل المدارس في إحراز تقدم في األسابیع العدیدة  لعدة أشھر. ستستمر

 .المرآب ونوافذ النوافذ المغطاة بالخشب الرقائقي
 

 .ستظل المدارس التالیة مواقع بناء نشطة عندما تبدأ المدرسة ھذا الخریف
 

المقرر االنتھاء  المدرسة  رقم الھاتف 
Eyre Elementary Fall 2021 503-399-3311 
Kennedy Elementary Fall 2022 503-399-3163 
Myers Elementary Fall 2022 503-399-3175 
Richmond Elementary Fall 2021 503-399-3180 
Schirle Elementary Fall 2022 503-399-3277 
Sumpter Elementary Fall 2022 503-399-3337 
Yoshikai Elementary Fall 2022 503-399-3438 
Parrish Middle Fall 2022 503-399-3210 
Stephens Middle Fall 2022 503-399-3442 
Sprague High Fall 2022 503-399-3261 
West Salem High Fall 2022 503-399-5533 

 
ولكن ستعود جمیعھا إلى الحرم الجامعي األصلي قبل بدء المدرسة (تختلف تواریخ العودة).   الموقع،تقع بعض مكاتب ھذه المدارس حالیًا خارج 

 .سبتمبر 7یرجى االتصال برقم ھاتف مكتب المدرسة لمعرفة التواریخ واألوقات والموقع لعملیات المكتب من اآلن وحتى 
 

القصوى للطالب والموظفین والزوار الذین یعودون إلى مدرسة تحت اإلنشاء. أقامت المدارس ومقاولو البناء أسواًرا في  السالمة ھي األولویة 
 :یرجى تذكر ما یلي اإلنشاء،الحرم الجامعي عند الحاجة للمساعدة في الحفاظ على سالمة الجمیع. عند زیارة مدرسة تحت 

 
 !مناطق البناءالتزم بكل الالفتات وابتعد عن  •
 .اسمح للعمال بالتركیز على وظائفھم للمساعدة في الحفاظ على أنفسھم واآلخرین آمنین -ال تشتت انتباه عمال البناء  •
 .یرجى توخي الحذر الشدید عند المشي أو ركوب الدراجات أو القیادة حول الحرم الجامعي ومراقبة مركبات البناء •

  
لكن مساحات التعلم المحسنة للطالب ھي استثمار مھم وستفوق النتائج قریبًا اإلزعاج.  المؤقتة،یمكن أن یتسبب البناء في بعض االضطرابات 

 !2018یزر ، على دعمكم لسند ام وكیلس لكم،شكراً 


