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Shule za umma za Salem-Keizer zimeanza rasmi ujenzi katika shule ya msingi ya Kennedy 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 msingi ya Kennedy kujumuisha watu wa nyadhifa mbalimbali,
wanachama wa bodi, wafuasi wa jamii na wafanyakazi wa shule, walikusanyika kusheherekea uzindizi wa
kuanza ujenzi wa shule ya msingi Kennedy kama sehemu ya programu ya dhamana kwa mwaka 2018.
Mradi umekadiriwa kugharimu $12.2 millioni, shule ya msingi ya Kennedy itaongeza kwa kufanya upanuzi ili
kuondoa msongamano na kuboresha sehemu za kusomea wanafunzi. Shule ya msingi Kennedy itajenga
madarasa mapya saba, sehemu ya kulia chakula na jiko, kuboresha chumba cha muziki, kuboresha
matetemko ya ardhi, ulizi na usalama kwa kuingilia mbele utafanyiwa marekebisho na zaidi.
“Kipindi cha majira yaliyopita timu ndogo kutoka kwa wafanyakazi wa shule ya Kennedy walihusishwa kwa
karibu katika awamu ya kwanza ya kuchora mipango ya sakafu wanafanyakazi wa Kennedy na timu walitoa
ufahamu mkubwa juu ya nini kitafanya kazi bora kwa shule yetu” alisema mkuu wa shule ya Kennedy Jesse
Leopard “kitakachojengwa hapa kinaonyesha upekee na moyo wa timu hii ya wafanyakazi inayotumikia
Kennedy Wildcat”
Ujenzi umepangwa kuanza mwanzoni mwa summer 2021 na umepangwa kukamilika kwa kiasi kikubwa
mwanzoni mwa fall 2022.
“Tunapoanza ujenzi ambao utaongeza nafasi na kuboresha mazingira ya kusoma hapa Kennedy, nashukuru
na kujivunia kuwa sehemu ya jamii inayojali sana wanafunzi” alisema SKPS Superintendent Christy Perry.
“Asante kwa msaada wa jamii yetu, tunaweza kutekeleza mabadiliko makubwa 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 msingi Kennedy Madison Adair,
Jadiel Lopez and Abigail Ceja kwenye shule za umma za Salem-Keizer YouTube Channel.
###

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.

