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 مدارس سيلم كايزر العامة تفتح أبوابها رسميًا 

  لعام 2018  لبناء السندات في مدرسة كينيدي االبتدائية
 في مايو 2018 ، وافق الناخبون على سندات بقيمة 619.7 مليون دوالر لتمويل التحسينات لمدارس سالم كيزر

 

 المجتمعيون والداعمون المدرسة إدارة مجلس  وأعضاء لمحليونا المسؤولون ذلك  في بما ، االبتدائية كينيدي مدرسة أنصار اجتمع ، اليوم - أوريغون. ، سالم

  Bond .2018 برنامج من كجزء االبتدائية Keizer مدرسة في للبناء الرسمي بالبدء لالحتفال ، المدرسة وموظفو
 

  للطالب. التعلم مساحات وتحسين االزدحام يفلتخف وتوسعات إضافات االبتدائية كينيدي  مدرسة ستتلقى ، دوالر مليون 12.2 تبلغ للمشروع إجمالية بميزانية

 واألمن السالمة وتحسينات ، الزالزل وترقيات ، الموسيقى غرفة وتحسينات ،  جديد ومطبخ وكافيتريا ، جديدة دراسية فصول سبعة على كينيدي سيحصل

 .والمزيد األمامي للمدخل
 

 رسم من األولى المرحلة في كثب عن كينيدي موظفي من صغير فريق شارك ، الماضي يعالرب  "في ، االبتدائية كينيدي مدرسة مدير ، ليونارد جيسي قال

  فريق به   يتمتع الذي والقلب كينيدي تفرد يعكس هنا بناؤه سيتم "ما مدرستنا". يناسب ما أفضل حول رائعة رؤى  الفريق هذا وقدم لكينيدي األرضية مخططات

 ".وايلدكات كينيدي كل لخدمة هذا العمل

 
 .  2022 عام خريف أوائل في كبير بشكل  يكتمل أن المقرر ومن 2021 عام صيف في البناء يبدأ أن لمقررا من
 

 لكوني وفخور ممتن أنا ، كينيدي في هنا التعلم بيئات ويحسن المطلوبة المساحة سيضيف الذي البناء نبدأ بينما :SKPS "مدرسة مديرة ، بيري كريستي قالت

 النهائي الهدف تعزيز  في ستساعد والتي منطقتنا في جوهرية تغييرات تنفيذ على قادرون نحن ، مجتمعنا دعم "بفضل بطالبه". يًراكث يهتم مجتمع من جزًءا

 "التخرج بعد ناجحة لحياة الطالب جميع إعداد في المتمثل

 
  website district. على Bond برنامج صفحة زيارة يرجى ، 2018 السندات برنامج من الممولة الحالة مشاريع  حول المعلومات من لمزيد

 
 العامة كايزر سالم مدارس في سيجا وأبيجيل لوبيز وجادييل أدير ماديسون االبتدائية كينيدي مدرسة  طالب خطابات ذلك في بما ، للريادة الكامل الفيديو شاهد

.Channel YouTube 
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  موظف 5000 من يقرب ما يخدم أوريغون. والية في  تعليمية منطقة أكبر ثانيJ 24 كيزر-سالم ةمدرس مقاطعة تعد ، بيري كريستي المشرف إشراف تحت

 .وكيزر سالم مدينتي في مدرسة  65 في طالب 41000 من أكثر
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