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Shule za umma za Salem-Keizer zimeanza rasmi ujenzi katika shule ya high skuli 
ya Sprague kwa ujenzi wa dhamana kwa mwaka 2018    

Mei 2018, wapiga kura waliruhusu $619.7 millioni za hela ya dhamana kufanya marekebisho kwa shule za Salem-Keizer  

SALEM, Ore. – Leo, wafuasi wa shule ya high skuli ya Sprague, kujumuisha watu wa nyadhifa mbalimbali, wanachama wa 
bodi, wafuasi wa jamii na wafanyakazi wa shule, walikusanyika kusherehkea uzindizi wa kuanza ujenzi wa shule ya high 
skuli ya Sprague kama sehemu ya programu ya dhamana kwa mwaka wa 2018. 

Shule ya high skuli ya Sprague ni shule ya tano kwa high skuli kupangiwa kwa kina katika ujenzi chini ya programu ya 
dhamana ya 2018.  Jumla ya zaidi ya $42 milioni zimepangwa kutekeleza ujenzi, Sprague itaongozeka kuweza 
kuwahudumia wanafunzi 2,200 kwa kuongeza madarasa ya kawaida mapya 17, maabara mpya mbili za sayansi, 
kuongeza nafasi kwa programu ya elimu ya kiufundi, kuboresha matetemko ya ardhi, ulinzi na usalama kwa kuingilia 
mbele utafanyiwa marekebisho na zaidi. Ujenzi umepangwa kuanza mwanzoni wa summer 2021 na kukamilika kwa 
kiwango kikubwa mwanzoni wa fall 2022. 

  “Mahitaji ya kuboresha Sprague ni yakuvutia na yatashughulikia umuhimu kwenye kuboresha usalama, kupanua 
programu kwa ajili ya kuwaanda wanafunzi kwa maisha ya mafanikio baada ya kuhitimu, kutoa nafasi darasani 
inayohitajika, nakuhifadhi uwekezaji wa umma katika majengo ya shule na zaidi,” alisema mwalimu mkuu wa Sprague 
Chad Barkes. “Tunashukuru sana jamii yetu kwa kutoa hii dhamana ambayo itakuwa na manufaa ya moja kwa moja 
kwenye elimu ya maelfu kwa wanafunzi wa Sprague” 

 “Tunashukuru sana jamii ya Salem-Keizer kwa jitihada zao katika kutoa mazingira salama, yenye tija na ya kisasa ya 
kusomea wanafunzi wetu,” alisema Superintendent Christy Perry.  Tunashukuru kwa msaada wa jamii yetu na tunawezo 
wa kutekeleza mabadiliko endelevu kwa wilaya yetu ambayo yatasaidia kuimarisha lengo kuu la kuandaa wanafunzi 
wote kwa maisha ya mafanikio baada ya kuhitimu”  

Kwa taarifa zaidi na hali ya miradi na programu za dhamana kwa mwaka 2018, tafadhali tembelea ukurusa wa 
Programu za Dhamana kwenye district website. 

Angalia video ya ujenzi rasmi pamoja na hotuba ya wanafunzi wa shule ya high skuli ya Sprague Korben and Paige, on 
the Salem-Keizer Public Schools YouTube Channel. 

### 
 

mailto:mcdaniel_sylvia@salkeiz.k12.or.us
mailto:krause_karma@salkeiz.k12.or.us
http://salemkeizer.org/projects-status/
https://www.youtube.com/channel/UCnv_dCR5SJCwEL889R2n-jA


Ikiongozwa na Superintendent Christy Perry Wilaya ya 24J Salem-Keizer ni shule ya pili kwa ukubwa katika 
jimbo la Oregon. Karibu wafanyakazi 5,000 na inahudumia zaidi ya wanafunzi 41,000 na shule 65 katika miji 
ya Salem na Keizer. 




