منطقة الكوانا التعليمية

مشروع اإلنماء األاسااس المدراس لعام 2015

جمال و مدى املرشوع
ت سابق يشمل
ت عدة بشأن صيانة و تحسين مبانيها لعام  2015و قد تم ذلك عبر إستفتاء نظمته المنطقة التعليمية بوق ٍ
جمعت منطقة الكوانا التعليمية معلوما ٍ
مباني المدارس الحكومية و مبنى إدارة المنطقة ،تمخض هذا اإلستفتاء عن خطة طويلة األمد للتحسين من المباني المدرسية للمنطقة التعليمية  .و قد تم كل ذلك
بالتعاون مع مهندس الشركة المعمارية ،و مدير اإلنشاءات التابع للشركة ذاتها و التعرف على أكثر األماكن و األقسام حاجةً للصيانة و وضع األولويات الالزمة
من أجل تحديد المنشاءات التي يجب صيانتها و ترميمها و تطوير نظام التعليم بها على ح ٍد سواء.
تقدر المنطقة التعليمية بأن رأس مال المشروع بقيمة  27.3مليون دوالر و ذلك بالتركيز على المباني القديمة من المدارس الحكومية للتحسين من بنيتها التحتية و
جعلها مالئمة للظروف المعيشية الالزمة(التدفئة ،األمان ،جفاف السطح و الجو) فيها و تطويرها لتواكب التطور التعليمي الحالي.
التدفئة:
تغيير النوافذ
تغيير األبواب
تغيير و تطوير نظام التدفئة الحالي

البرامج التعليمية:
إستقالل ك ٌل من أقسام المدرسة اإلعدادية الثانوية ك ٌل على حدى
صفوف العلوم /اإلقتصاد /الفن للمدرسة اإلعدادية و الثانوية
تجديد فصول المدرسة اإلعدادية و الثانوية
مكاتب اإلرشاد بالمدرسة اإلعدادية و الثانوية

األمان:
ممرات و قاعات المدرسة اإلعدادية و الثانوية
تحديث نظام اإلتصاالت /التكنولوجيا
تجديد و إصالح وسائل اإلستجابة للمعاقين
تجديد المالعب الرياضية
تجديد مواقع العمل
الجفاف:
تغيير السقف/السطح
ترميم المباني

__________________________________________________________________________________________________

تلكفة املرشوع
 % 98من قيمة المشروع قد تم تغطيتها من معونات والية نيويورك المدرسية لمدارس مدينة الكوانا ،أما جزء سكان المدينة من المحليين و الذي يقدر  %2من قيمة
التكلفة فإنها سوف تُقدم المعونات الالزمة موارد "إكسل" (الموارد المالية للتوسع في تعليم أطفالنا).
نرجو من الجميع المشاركة و الحضور للتصويت لهذه المعونة من منظمة إكسل و ذلك

يوم الثالثاء الموافق  /22ديسمبر2015/
ف مبنى مركز كبار السن
الكائن ف  130مارتن رود  ،الكوانا  ،نيويرك 14218
ملحوظة :يجب أن يكون جميع المنتخبون و المنتخبات مسجلين لدى خانات اإلقتراع و من سكان مدينة الكوانا قبل موعد التصويت ب 30يوما ً على األقل
لإلاستفسار و اإلاستعالم الرجاء التواصل معنا على بريدنا اإللكترون www.lackawannaschools.org

