
 

 

 نشرة اخبارية 

 التصيف: عام

 االستثمار في مدارس جديدة ، مساحات حديثة

  2023مارس  1

مليار دوالر    2.3تستثمر حكومة ألبرتا 

على مدى السنوات الثالث المقبلة ، في  

 فصول دراسية جديدة وحديثة. 
 

مشروًعا ، تشمل   58 2023تدعم ميزانية 

تصميًما ،  20مشروًعا إنشائيًا كاماًل ، و  13

تخطيًطا مسبقًا. في  11تخطيًطا ، و  14و 

المجموع ، سيكون هناك ما يقرب من 

مساحة جديدة وإضافية للطالب في   25000

 جميع أنحاء ألبرتا ، والتي تشمل: 

انًا مك 15500مكانًا جديًدا وأكثر من  9400

تمت ترقيته للطالب. وهذا يشمل ما يقرب من 

مكان جديد وُمحسَّن في كالجاري ، و   4500

في بقية  16300في إدمونتون و  4100

 المقاطعة.

 

"المتعلمون الصغار في ألبرتا هم قادة المجتمع 

وريادي األعمال في الغد. إنهم بحاجة إلى  

المساحات المناسبة الكتساب األدوات 

والمهارات الالزمة للتحضير لمستقبلهم  

المشرق. من خالل االستثمار في مدارسنا ،  

نستثمر في طالبنا ، وفي الوقت نفسه نخلق 

االقتصاد  المزيد من فرص العمل وندعم

 المحلي ".  

 أدريانا الكرانج وزيرة التعليم 

 

 يشمل هذا االستثمار في البنية التحتية للتعليم ما يلي:

 مليون دوالر لمشاريع البناء والتصميم: 372 •

o 10 مدارس جديدة 

o 16  مدرسة بديلة 

o 7  عمليات تحديث 

  14النطاق لـ  ماليين دوالر لدعم أنشطة التخطيط مثل تحليل الموقع وتطوير  4 •

 مشروًعا

مشروًعا متفق عليه من المتوقع أن تصبح  11مليون دوالر للتخطيط المسبق لـ    •

 احتياجات ذات أولوية عالية للسلطات صاحبة القرار بالمدرسة    

 مليار دوالر لمواصلة العمل في المشاريع المعلنة سابقا 1 •

 معلومات ذات صلة 

Alberta.ca/ميزانية 
عنوان الويب سايت :  

-https://www.alberta.ca/capital
lan.aspxp 

 

 تحقيقات صحفية 

 إميلي بيكهام 
 السكرتير الصحفي للتعليم  

   4305-985-587تلفون:  
إيميل : 

emily.peckham@gov.ab.ca   
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 المعلنة سابقامليار دوالر لمواصلة العمل في المشاريع  1 •

 مليون دوالر لدعم صيانة وتجديد المباني المدرسية القائمة من خالل برنامج راسمال الصيانة والتجديد   279 •

 مليون دوالر لدعم البنية التحتية للمدارس العامة المستأجرة ، بما في ذلك االستثمار في المراكز المستاجرة في كالجاري  171 •

 ت المرافق للمتقدمين الناجحين في المدارس الجامعيةمليون دوالر لتمويل ترقيا 43 •

مليون دوالر لبرنامج الفصول الدراسية صممت وفق قياسات معيارية )مباني شيدت بأحجام متشابهة أو بوحدات مماثلة لمرونة وتنوع  •

 االستخدام( لتلبية االحتياجات العاجلة للمساحة في جميع أنحاء المقاطعة

 

في مشاريع البنية التحتية الحيوية التي تشمل تحديث وبناء مدارس عالية  "تستثمر حكومة ألبرتا 

الجودة ، لضمان قدرة سكان ألبرتا على إرسال أطفالهم إلى المدارس في مجتمعاتهم المحلية.  

ينصب تركيزنا على ضمان تسليم هذه المشاريع في الوقت المحدد وفي حدود الميزانية وحيث 

 تكون هناك حاجة إليها ". 

 ناثان نيودورف ، وزير البنية التحتية

 

، تقوم حكومة  2023كان توفر المواقع المناسبة أحد أكبر العوائق وأسباب التأخير في المشاريع المدرسية. لهذا السبب ، من خالل الميزانية 

ألبرتا أيًضا بإنشاء برنامج تخطيط مدرسي جديد سيكون بمثابة "خط أنابيب" شفاف لمشاريع المدارس القادمة من أجل بدء التشغيل بمجرد 

ل افقة على تمويل البناء الرسمي. سيبدأ أربعة عشر مشروًعا مدرسيًا في التخطيط وتطوير الموقع من خالل هذا البرنامج الجديد بينما سيحصالمو

 مشروًعا آخر على تمويل مسبق للتخطيط للمساعدة في تطوير خيارات النطاق.   11

 

مشروع وأعمال التحقيق في الموقع. كما أنه سيساعد على توضيح المخاطر يهدف برنامج التخطيط إلى السماح بمزيد من التطوير لنطاق ال

 المحتملة وتحديد استراتيجيات التخفيف والتكاليف. الهدف هو تزويد مجالس المدارس بالموارد التي تحتاجها إلزالة الحواجز ووضع المشروع

ة المستقبلية ، والتي من المتوقع أن تقلل من تصعيد التكلفة وتقليل بشكل أفضل للنظر في الموافقة على التصميم والبناء في دورات الميزاني

 اضطرابات الجدول الزمني والتأخير.

 

تشمل  "مجلس أمناء كالجاري الكاثوليكي ممتن للمشاريع الرأسمالية المعلنة اليوم لمنطقة مدارس كالجاري الكاثوليكية )سي سي أس دي( ، والتي 

في نوالن هيل لخدمة هذا المجتمع متسارع النمو. نتوقع تلقي تمويل البناء الكامل لمدرسة ) رينج فيو( الثانوية   9التمويل الكامل لمدرسة كي 

في أقرب وقت ممكن ، بعد اكتمال عملية التصميم. تحتاج هذه المشاريع إلى اهتمام عاجل ، نظًرا للحاجة الماسة    9ومدرسة جست مير كي 

االستخدام المرتفع لـ)سي سي أس دي( في هذه المجتمعات. تقدر )سي سي أس دي( االلتزام بالتخطيط المسبق نحو   للبنية التحتية للمدارس ومعدل

 في ريدستون ، وإضافة / تحسين مدرسة باي شوب ماك نالي الثانوية وبناء مدرسة ثانوية جديدة في الغرب. "  9بناء مدرسة  كي 

 كالغاري الكاثوليكيةكاثي ويليامز ، رئيسة مجلس االدارة  مدرسة 

 

نيابة عن طالب )سي بي إي( وعائالتهم ، نشكر حكومة ألبرتا على إعالن خطة رأس المال. تعد هذه االستثمارات غير العادية وفي الوقت  
 المناسب في البنية التحتية أمًرا حيويًا لدعم فرص تعلم الطالب داخل نظامنا. "

 مجلس كالجاري للتعليملورا هاك ، رئيس مجلس اإلدارة ، 
 

 

"هذا يوم مثير لمدارس إلك آيالند العامة ، وللمجتمع وخاصة لطالب مدرسة إيكول كامبلتاون وشيروود هايتس جونيور الثانوية. سيسمح لنا 

راسي وسيساعد في تخفيف المبنى الحديث والمجهز جيًدا والفعال باالستمرار في تقديم التعليم الجيد الذي يحتاجه الطالب للنجاح في الفصل الد

 ضغوط النمو التي نواجهها في شيروود بارك ". 

 ترينا بويموك ، رئيس مجلس اإلدارة ، مدارس جزيرة إلك العامة 

 

 حقائق سريعة:
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 تشمل أنشطة تمويل البناء الكاملة مراجعة البناء وما بعد اإلشغال. •

 الرسومات والمواصفات. تشمل أنشطة تمويل التصميم إعداد وثائق مناقصة البناء مثل  •

 تشمل أنشطة التمويل التخطيطية تحليل الموقع وأنشطة تطوير النطاق. •

 يسمح تمويل التخطيط المسبق للمشروع المتفق عليه بتحديد عناصر النطاق وأولويات البرمجة ويتضمن أنشطة مثل مشاركة المجتمع. •

.  2021في ديسمبر أصدرت وزارة البنية التحتية قانون  مسؤولية البنية التحتية  التحتية ،لدعم عملية صنع القرار لتنفيذ مشاريع البنية  •

 يحدد هذا القانون كيفية إعطاء المقاطعة األولوية للمشاريع لخطة رأس المال السنوية.  

عاًما في ألبرتا في  20ية لمدة "بناء إلى األمام": خطة رأس المال اإلستراتيجوفقًا للتشريع بموجب القانون ، نشرت الحكومة أيًضا  •

 ، مما يوفر مخطًطا لالستثمار والتطوير طويل األجل للبنية التحتية في ألبرتا. 2021ديسمبر 

يتم اتخاذ قرارات الميزانية الحكومية وفقًا للقانون وتسترشد بخطة رأس المال اإلستراتيجية لضمان أن تعود االستثمارات الرأسمالية  •

 دة على سكان ألبرتا.المستقبلية بالفائ

كما سيتمكن الشركاء الحكوميون ، مثل البلديات ومجالس المدارس ، من التخطيط لتمويل رأس المال مع معرفة توجه الحكومة على   •

 المدى الطويل. 

 

 (:13تمويل البناء الكامل ) - 2023ميزانية المشاريع المدرسية  

 نوع المشروع / االسم  قسم المدرسة  مجتمع

مدرسة كونسيل   سكولير فرانكوود    أريدري 
 الفرانكوفونية  

 المدرسة الثانوية الجديدة  

 تحديث مدرسة جون جي ديفينبيكر الثانوية مجلس كالجاري للتعليم   كالكاري

قسم مدارس كالجاري الرومانية الكاثوليكية  كالكاري
 المنفصلة  

 الجديدة في نوالن هيل  9مدرسة  كي 

 حل ل مدرسة ميشيل جان ومدرسة غابرييل روي  مجلس مدرسة سنتر نورد الفرانكوفونية أدمنتون 

 الجديدة في   إيدجمونت 9مدرسة  كي  مجلس مدرسة ادمونتون العامة   أدمنتون 

شعبة مدرسة الروح القدس الرومانية   ليثبريج 
 الكاثوليكية المنفصلة  

 الجديدة في ويست ليثبريدج 6مدرسة  كي 

مدرسة كونسيل   سكولير فرانكوود    ليثبريج 
 الفرانكوفونية  

 الجديدة في ويست ليثبريدج 9مدرسة  كي 

 استبدال مدرسة الراعي الصالح   مدرسة المسيح المخلص الكاثوليكية المنفصلة   أوكوتوكس 

 استبدال مدرسة بنهولد االبتدائية شعبة مدرسة شينوك أيج  بنهولد

 مدرسة ثانوية جديدة  ت ويند  قسم مدرسة ويس  ريموند

 حل شيروود بارك  قسم مدرسة  إلك ايالند   شيرود بارك 

 حل ل فالي فيو  شعبة مدرسة البوابة الشمالية   فالي فيو 

 استبدال مدرسة العائلة المقدسة   قسم مدارس ليكالند للروم الكاثوليك المنفصلة   واسكاتيناو
 الكاثوليكية

 

 

 (: 20تمويل التصميم ) - 2023ميزانية المشاريع المدرسية  

 نوع المشروع / االسم  قسم المدرسة  مجتمع

 الجديدة في جنوب غرب  أري دري  8مدرسة كي قسم مدرسة روكي فيو   أريدري 

 تحديث وتصحيح مدرسة بارهيد الثانوية المركبة  قسم مدرسة بيمبينا هيلز  بارهيد 

 الجديدة   5مدرسة كي  مدرسة  رد دير االكاثوليكية المنفصلة   بالكفالدس

 حل ل  بو ايالند وبورديت  قسم مدرسة برايري روز   جزيرة بو / بورديت 
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تحديث وتسوية مدرسة بريتون الثانوية وهدم مدرسة   قسم مدرسة الوردة البرية   بريتون 
 بريتون االبتدائية

 ل مدرسة بروكس جونيور الثانوية  استبدا شعبة مدرسة كالس الندس     بروك

قسم مدارس كالجاري الرومانية الكاثوليكية  جستمير
 المنفصلة  

 الجديدة    9الجديدةمدرسة كي  9مدرسة كي 

قسم مدارس كالجاري الرومانية الكاثوليكية  كالكاري
 المنفصلة 

 

 مدرسة ثانوية جديدة في رانجفيو 

 حل  لراندل هيتس  قسم مدرسة ادمونتون الكاثوليكية المنفصلة   أدمنتون 

مدرسة ثانوية  للصغار والكبار في جلينريدنج   مجلس مدرسة ادمونتون العامة  أدمنتون 
 هيتس

   12استبدال مدرسة بولاير كي   مجلس مدرسة سنتر نورد الفرانكوفونية فورت ماكموري 

 استبدال مدرسة فيرا إم  ويلش  شعبة مدرسة نورذين اليت   الك ال بيشي 

 تحديث   مدرسة كورنثيا  بارك  قسم مدرسة بالك كولد   ليدوك

 استبدال  مدرسة إيكول ماليج قسم مدرسة سانت بول   ماليج 

مديسين هات شعبة المدارس الرومانية  مديسين هات
 الكاثوليكية المنفصلة  

 استبدال مدرسة القديس فرنسيس كزافييه

 رد ايرث كريكحل لنانتون قسم مدرسة ليفينك ستون رينج   نانتون 

 استبدال مدرسة رد ايرث كريك  قسم مدرسة بيس رفر   رد ايرث كريك

 ة سبروس كروف كوبسايت الثانوية  استبدال مدرس  قسم مدرسة بارك الند   سبروس كروف 

 تحديث مدارس دبليو آر مايرز ودي إيه فيرغسون  قسم مدرسة هيرزون    تابر 

 استبدال مدرسة وين رايت  قسم مدرسة بفلو ترايل    وين رايت 

 

 

 (: 14مشاريع برنامج التخطيط المدرسي ) - 2023موازنة 

 نوع المشروع / االسم  قسم المدرسة  مجتمع

   12-9صفوف  مدرسية جديدة  قسم مدرسة روكي فيو   أريدري 

 تحديث مدرسة آني جيل  مجلس كالجاري للتعليم   كالكاري

 مدرسة ثانوية جديدة في كورنر ستون مجلس كالجاري للتعليم كالكاري

 تحديث مدرسة كول هيرتس   قسم  مدرسة بالسر  كوال هيرتس 

 مدرسة جي بي فانير  قسم مدرسة هاي بيريري   دونلي

 الجديدة في   هيريتدج فالي كافانا  9مدرسة  كي  قسم مدرسة ادمونتون الكاثوليكية المنفصلة    أدمنتون 

 في روزنتال  6مدرسة كي  مجلس مدرسة ادمونتون العامة  أدمنتون 

 رتفعات جلينريدنج مدرسة ابتدائية جديدة في م مجلس مدرسة ادمونتون العامة  أدمنتون 

 تحديث مدرسة ويست وود كوميونتي الثانوية قسم مدرسة فورت ماك موري    فورت ماكموري 

 مدرسة ثانوية جديدة في شمال كرانت بيريري  قسم مدرسة بيس وابتي   كرانت بيريري 

 تحديث مدرسة كالبريث االبتدائية قسم مدرسة ليثبريج  ليثبريج 

 مدرسة ثانوية جديدة   هلس قسم مدرسة فوت  أوكوتوكس 

تحديث مدرسة التحديث واإلضافة في مدرسة ستيتلر  قسم مدرسة كلير فيو    ستاتلر
 المتوسطة 

 تحديث مدرسة ويست مونت  قسم مدرسة كولدن هيلس    ستراتمور

 

 

 (:11التخطيط المسبق لمشاريع البرامج ) - 2023موازنة 
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 االسم نوع المشروع /   قسم المدرسة مجتمع

 تحديث مدرسة أي إي كروس   مجلس كالجاري للتعليم كالكاري

 تحديث مدرسة السير جون أ. ماكدونالد مجلس كالجاري للتعليم كالكاري

 المدرسة اإلعدادية الجديدة سادل ريدج مجلس كالجاري للتعليم   كالكاري

قسم مدارس كالجاري الرومانية الكاثوليكية  كالكاري
 المنفصلة 

 المدرسة االبتدائية الجديدة في ردستون

قسم مدارس كالجاري الرومانية الكاثوليكية  كالكاري
 المنفصلة 

 باإلضافة إلى مدرسة المطران ماكنالي الثانوية

قسم مدارس كالجاري الرومانية الكاثوليكية  كالكاري
 المنفصلة 

 مدرسة نيو ويست كالجاري الثانوية 

 الجديدة  9الجديدةمدرسة كي  9مدرسة كي  مدرسة روكي فيو قسم  جستمير

 جديدة   8/كي   5كي  قسم مدرسة روكي فيو   كوكرين

 الشمالية الجديدة  9مدرسة كي  قسم مدرسة ادمونتون الكاثوليكية المنفصلة    أدمنتون 

ساوند /  المدرسة اإلعدادية الجديدة في بايلوت  قسم مدرسة ادمونتون العامة  أدمنتون 
 ماكوناتشي

 المدرسة المتوسطة الشمالية الشرقية الجديدة  مدارس رد دير العامة  رد دير 

 


