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  تفتح أبوابھا رسمیًامدارس سالم كایزر العامة 
   لبناء السندات في مدرسة ویست سالم الثانویة 2018لعام 

ي مايو  
ر   619.7، وافق الناخبون ع� سندات بق�مة    2018�ف ف  مليون دوالر لتم��ل التحسينات لمدارس سالم ك�ي

 
ي ذلك  - م ، أور�غون. �لس

ف وأعضاء مجلس إدارة المدرسة وأنصار المجتمع اليوم ، اجتمع أنصار مدرسة و�ست سالم الثان��ة ، بما �ف ف المحليني المسؤولني
ي المدرسة ، لالحتفال بوضع حجر األساس للمدرسة الثان��ة الشاملة النهائ�ة المخطط لها لبدء البناء من أجل التحسينات بموجب سند 

  2018 وموظ�ف
 .برنامج

وع تبلغ حوا�ي  ان�ة إجمال�ة للم�ش ف ا   20طالب من خالل إضافة  2100لتخدم  West Salem High توسيع  مليون دوالر ، سيتم 34بم�ي ا جد�د� فصً� دراس��
ي ، ومشاعات موسعة ، ومساحات لدعم خاص تحس ي والتقيف نامج التعل�م المهيف ف موسعة ل�ب ف جد�دين ، ومساحتني �ن علميني ي للتعل�م العام ، ومخت�ب

ينات �ف
ي ص�ف عام التعل�م والسالمة واألمن للمدخل األما�ي والم��د 

ي أوائل خ��ف عام  2021. من المقرر أن يبدأ البناء �ف
ومن المقرر أن �كتمل �شكل كب�ي �ف

2022. 

ي ستعد طالبنا للنجاح بعد   West Salem القادم: "ستعالج قائمة التحسينات الخاصة بـ  WSHS قال مدير امج اليت ترق�ات السالمة المهمة ، وتوسع ال�ب
". كارلوس رو�ز. "هذە المدرسة الثان��ة ، وتوفر م ي هذا المرفق ، وغ�ي ذلك ال�ث�ي

ساحة الفصول الدراس�ة الالزمة ، وتحافظ ع� استثمار الجمهور �ف
 ".التحسينات ممكنة لألج�ال الحال�ة والمستقبل�ة من طالب الغرب بفضل دعم المجتمع للرابطة

ف أ��� للتحسينات المخ ي: "لم نكن متحمسني ي ب�ي فة ك��سيت طط لها لمدارسنا". "بفضل دعم مجتمعنا ، نحن قادرون ع� تنف�ذ تحسينات قالت الم�ش
ي إعداد جميع الطالب لح�اة ناجحة بعد التخ�ج

ي المتمثل �ف
ي تع��ز الهدف النهائئ

ي ستساعد �ف ي منطقتنا واليت
 ".جوه��ة ع� بيئة التعلم �ف

وع السندات أو المشار�ــــع األخرى المم ع� موقع  Bond Program page ، ير�ب ز�ارة 2018ولة من برنامج السندات لم��د من المعلومات حول حالة م�ش
 .المنطقة

ي   ي ذلك الخطب اليت
وع الرائد ، بما �ف  Keizer -Salemألقاها طالب مدرسة و�ست سالم الثان��ة أوسمار ودين�سا ع�شاهد الف�ديو ال�امل لهذا الم�ش

.Public Schools YouTube Channel 

### 
 

موظف   5000منطقة تعلیمیة في والیة أوریغون. یخدم ما یقرب من ثاني أكبر  24Jكیزر -تحت إشراف المشرف كریستي بیري ، تعد مقاطعة مدرسة سالم
 .مدرسة في مدینتي سالم وكیزر  65طالب في   41000أكثر من 
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