
 

Introducing PSD's Wellington Middle-High School 

ديدة قيد االنشاء  ويلينجتون الجير للموافقة على اسم مدرسة  ينا 12الثاء  قد صوت الث  يسر ادارة بودر التعليمية ان تعلن ان مجلس التعليم

(                )                                    انوية الث  –جتون المتوسطة باالدارة: مدرسة ويلين   
 

جدول الزمني لالفتتاح ال  

, و تخدم في  2022سطس  في اغ                                                 الثانوية  –مدرسة ويلينجتون المتوسطة من المقرر افتتاح 

.  10الى الصف   6البداية طالب الصف    
 

ا في                                                                                , على  قدما مربع  ,133249سيقع المبنى الذي تبلغ مساحته 

                                                                      ويلينجتون المتوسطة الحالية و الي تقع في ميل من مدرسة   1.5بعد حوالي 

 اعتبارا من يناير 2021, من المتوقع ان يكون المشروع في الموعد المحدد و في حدود الميزانية.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ ة بودر متوسطة الجديدة في ادار نقدم لكم مدرسة ويلينجتون ال  

Wellington Middle-High School 

Wellington Middle-High School 

8543 N. County Road 9, west of North County Road 9 

4001 Wilson Ave. in Wellington. As of January 2021 

 



قاعد و  المعشاب و االن سيكون به االشجار و النباتات و فدا 2قة تعليمية امنة في وسط المبنى. ما يقرب من سيشمل الموقع الجديد حدي 

ج. الطابقين االول و الثاني, على اتصال دائم بالخار  المبنى, من ممرات الطاوالت و مناطق التعلم الصغيرة. سيكون مرئيا من داخل   

تاريخ المدرسة    

لقادمة.  طريق لالجيال ارى, تحمل تقاليد من الماضي و تجلب عادات جديدة تمهد الستتمتع مدينة ويلينجتون قريبا بمدرسة ثانوية مرة اخ

, قام طالب  . في ذلك الوقت1964سي في عام و تخرج اخر فصل درا   1926ثانوية الول مرة في عام نجتون الافتتحت مدرسة ويلي 

نوية  ظل مبنى المدرسة الثا. حها حديثاالمدراس الثانوية من ويلينجتون بتغيير الحضور الى مدرسة بودر الثانوية التي كان قد تم افتتا

الحالية, و تم هدم المبنى االصلي  , افتتحت مدرسة ويلينجتون المتوسطة 1993ام . في ع3199ين حتى عام بتدئ مفتوحا للطالب الم

متبقية من المدرسة الثانوية االصلية  هيكلية ي الطرف الجنوبي من المدرسة االعدادية هو اخر بقايا قوس فوية. اللمدرسة ويلينجتون الثان 

   جتون. ويلين في 

 
,  الجديدة لتعزيم فرص التعلم المبتكرة للطالب                                                وية الثان  –ة وسطيم مدرسة ويلينجتون المت تم تصم

طالب في المجتمع و الذي سيخدم   1500جاهزين للعمل. مع اضافة هذا المرفق الذي يضم  حلة الثانوية كونوا بعد المراعدادهم ايضا لي مع 

قيقي في ويلينجتون و الذي سيكون قادرا  ذية حظام تغلدى ادارة بودر التعليمية ن , سيكون 12الى الصف   6في نهاية المطاف من الصف  

لثانوية.  ج من المدرسة اى مرحلة التخروحت رياض االطفال على تعليم الطالب في مرحلة   

صبحوا  تمكنهم من ان ي يلينجتون بيئة تعليمية " سيكون لدى الطالب في و  :قال كيلي بنديكت, مدير مدرسة ويلينجتون المتوسطة الحالية 

متعاطفين في الغد".   كالء تغييرو  

جديدة في ادارة بودر التعليمية  مدرسة  راءات تسمية اج  

, طلبت ادارة بودر  2020منطقة. في ربيع  ة, وفقا لسياسة الجديد في االدارعيين لجنة تقدم توصية لتسمية موقع  قوم المشرف العام بت ي 

انشاؤها لتسمية هذه  راءها الى لجنة تم ة وو االسباب المنطقي ت , تم تقديم هذه التوصياالتعليمية توصيات بشان االسماء من المجتمع

في  فع هذه التوصية تود المبرت. تم ر  \ الثة مقترحات الى المشرف العام الؤقت دجنة ث الل , قدمت يع التوصياتالمدرسة. بعد مراجعة جم

وافقة على االسم.  صوت بالم جلس التعليم, الذي النهاية الى م  

سمية اول  سمية المرافق الخاصة بادارة بودر التعليمية بحيث يتم ت ياسة ت , قام مجلس التعليم بمراجعة س2020سابق من عام  في وقت

ي تقع بها.  ت مدرسة ثانوية مبنية على اسم المدينة ال  
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