
 

 

انتشار اخبار   

 طبقه بندی: عامه 

 سرمایه گذاری در مدارس جدید، فضا های مدرن

  2023مارس  1

میلیارد دالر طی سه سال آینده برای کالس های درسی   2.3دولت آلبرتا 

 جدید و مدرن سرمایه گذاری می کند. 
 

پروژه کامل ساخت و   13پروژه را تقویت می کند که شامل  58به تعداد  2023بودجه 

پروژه قبل از برنامه ریزی   11پروژه برنامه ریزی و  14پروژه طراحی،  20ساز، 

فضای جدید و اضافی برای دانش آموزان در   25,000است. در کل نزدیک به 

 سراسر آلبرتا وجود خواهد داشت که شامل  

فضای ارتقا یافته دانشجویی میشود. این شامل   15,500ضای جدید و بیش از ف 9,400

 16,300در ادمونتون و  4,100فضای جدید و ارتقا یافته در کلگری،  4,500تقریباً 

 برای بقیه استان است. 

 

"دانش آموزان جوان آلبرتا رهبران جامعه و تجارت فردا هستند. آنها به فضاهای  

وردن ابزار و مهارت های مورد نیاز برای آماده شدن برای  مناسب برای به دست آ

آینده درخشان خود نیاز دارند. با سرمایه گذاری در مدارس، ما روی دانش آموزان  

خود سرمایه گذاری می کنیم و در عین حال مشاغل بیشتری ایجاد می کنیم و از اقتصاد  

 محلی حمایت می کنیم."  

 پرورش آدریانا الگرانج، وزیر آموزش و 

 

 این سرمایه گذاری در زیرساخت های آموزشی شامل ذیل میباشد: 

 میلیون دالر برای پروژه های ساخت و ساز و طراحی:  372 •

o 10  مدرسه جدید 

o 16 مدرسه جایگزین 

o 7 نوسازی 

میلیون دالر برای حمایت از فعالیت های برنامه ریزی مانند تجزیه و تحلیل   4 •

 پروژه 14سایت و توسعه محدوده برای 

شود به  بینی میپروژه مفهومی که پیش 11ریزی  میلیون دالر برای برنامه 1 •

 های مدارس تبدیل شوند.  نیازهای دارای اولویت باال برای حوزه

 میلیارد دالر برای ادامه کار روی پروژه های قبالً اعالم شده 1 •

ط خود  میلیون دالر در طی سه سال در پروژه های سرمایه گذاری که توس  300 •

 مدارس مدیریت میشوند 

های میلیون دالر برای حمایت از تعمیر و نگهداری و نوسازی ساختمان 279 •

 مدارس موجود از طریق برنامه تعمیر و نگهداری سرمایه

های مدارس دولتی، از جمله  میلیون دالر برای حمایت از زیرساخت 171 •

 گذاری برای یک مرکز منشور در کلگریسرمایه

دالر برای تأمین بودجه ارتقاء تسهیالت برای متقاضیان موفق مدارس   میلیون 43 •

 دانشگاهی

 اطالعات مربوطه 
Alberta.ca/Budget 

-https://www.alberta.ca/capital
 plan.aspx 

 پرسش های رسانه ای 

 امیلی پکهام 
 دبیر مطبوعاتی، آموزش و پرورش  

587-985-4305 

emily.peckham@gov.ab.ca  
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میلیون دالر برای برنامه کالس درسی مدوالر برای رفع نیازهای فوری وسعتی در سراسر   93 •

 استان

 

شود تا اطمینان  ت باال میکند که شامل ارتقاء و ساخت مدارس با کیفیگذاری میهای زیرساختی حیاتی سرمایه"دولت آلبرتا در پروژه

توانند فرزندان خود را به مدارس در اجتماع های محلی خود بفرستند. تمرکز ما بر این است که اطمینان  حاصل شود که آلبرتایی ها می

 ها در زمان مقرر، بر اساس بودجه و در کجا فراهم گردند."  حاصل کنیم این پروژه

 ناتان نودورف، وزیر زیرساخت 

 

در دسترس بودن سایت های مناسب یکی از بزرگترین موانع و علل تاخیر در پروژه های مدارس بوده است. به همین دلیل است که دولت 

یک برنامه جدید طرح ریزی مدارس ایجاد می کند که به عنوان یک "خط لوله" شفاف برای پروژه های  2023آلبرتا از طریق بودجه 

به محض تصویب بودجه ساخت و ساز رسمی آغاز شود. چهارده پروژه مدرسه از طریق این برنامه جدید،   مدارس آینده عمل می کند تا

پروژه دیگر بودجه قبل از طرح ریزی را برای کمک به توسعه گزینه های   11طرح ریزی و توسعه سایت را آغاز خواهند کرد در حالی که 

 محدوده دریافت خواهند کرد.  

 

نظر گرفته شده است تا امکان توسعه بیشتر محدوده پروژه و کار بررسی سایت را فراهم کند. همچنین به روشن شدن  برنامه طرح ریزی در 

کند. هدف این است که منابع مورد نیاز برای رفع موانع و موقعیت دادن  کمک می ها و کاهش هزینهخطرات احتمالی و شناسایی استراتیژی

ییدی طراحی و ساخت در چرخه های بودجه آینده را به هیئت مدیره مدارس ارائه دهد که انتظار می رود  بهتر پروژه برای در نظر گرفتن تا

 افزایش هزینه ها کاهش یابد و اختالالت و تاخیرهای برنامه به حداقل برسد. 

 

( اعالم شد سپاسگزار  CCSD)گذاری که امروز برای ناحیه مدرسه کاتولیک کلگری  های سرمایه"هیئت معتمد کاتولیک کلگری از پروژه

کنیم بینی میدر نوالن هیل برای خدمت به این اجتماع به سرعت در حال رشد میشود. ما پیش K-9 ، که شامل بودجه کامل برای مدرسهاست

( را در اسرع وقت، Chestermereچسترمیر ) K-9( و مدرسه Rangeviewکه بودجه کامل ساخت و ساز برای دبیرستان رنج ویو )

در این اجتماع ها،   CCSDپس از تکمیل فرآیند طراحی، دریافت کنیم. با توجه به نیاز حیاتی به زیرساخت مدارس و میزان باالی استفاده از 

(، Redstoneدر رداستون ) K-9ریزی نسبت به ساخت مدرسه   از تعهد قبل از برنامه CCSDاین پروژه ها نیاز به توجه فوری دارند. 

 کند. ( و ساخت یک دبیرستان جدید در حوضه غرب قدردانی میBishop McNallyافزودن و تقویت دبیرستان بیشاپ مکنالی )

 کتی ویلیامز، رئیس هیئت مدیره، ناحیه مدرسه کاتولیک کلگری

 

گذاری تشکر می کنیم. این سرمایه گذاری های و خانواده های آنها، از دولت آلبرتا برای اعالم برنامه سرمایه  CBEاز طرف دانشجویان 
 فوق العاده و به موقع در عرصه زیرساخت ها برای حمایت از فرصت های آموزشی دانش آموزان در سیستم ما حیاتی است. 

 لورا هک، رئیس هیئت مدیره، شورای آموزش کلگری
 

 

تاون و دبیرستان شروود  آموزان اکول کمبلویژه برای دانش اجتماع و بهانگیز برای مدارس دولتی الک آیلند، برای این یک روز هیجان

آموزان برای موفقیت در  دهد که به ارائه آموزش با کیفیت که دانشهایتس است. یک ساختمان مدرن، مجهز و کارآمد به ما این امکان را می

 کند. ارک با آن روبرو هستیم کمک میکالس نیاز دارند ادامه دهیم و به کاهش فشارهای رشدی که در شروود پ

 ترینا بویموک، رئیس هیئت مدیره، مدارس دولتی الک آیلند

 

 حقایق سریع:

 فعالیت های تامین مالی کامل ساخت و ساز شامل بررسی ساخت و ساز و پس از سکونت است.  •

 و مشخصات می باشد. فعالیت های تامین مالی طراحی شامل تهیه اسناد مناقصه ساختمانی از قبیل نقشه ها  •

 فعالیت های تامین مالی برنامه ریزی شامل تجزیه و تحلیل سایت و فعالیت های توسعه محدوده است.  •
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بودجه قبل از برنامه ریزی به یک پروژه مفهومی اجازه می دهد تا عناصر محدوده، اولویت های برنامه ریزی را تعریف کند و   •

 ی باشد. شامل فعالیت های مانند مشارکت اجتماع م 

را در   قانون پاسخگویی زیرساخت  های زیربنایی، وزارت زیرساخت گیری برای اجرای پروژه برای حمایت از فرآیند تصمیم •

ها توسط استان را برای برنامه ساالنه سرمایه گذاری   بندی پروژه تصویب کرد. این قانون چگونگی اولویت 2021دسامبر 

 کند.  مشخص می

ساخت برای آینده: برنامه سرمایه  برنامه،  2021این قانون تصویب شده است، دولت همچنین در دسامبر همانطوری که توسط  •

 را منتشر کرد و طرحی را برای سرمایه گذاری و توسعه زیرساختی بلندمدت در آلبرتا ارائه کرد.   ساله آلبرتا 20استراتژیک 

برنامه سرمایه استراتژیک هدایت می شود تا اطمینان حاصل شود که   تصمیمات بودجه دولت مطابق با قانون اتخاذ می شود و توسط •

 سرمایه گذاری های آینده به نفع آلبرتایی ها خواهد بود.

شرکای دولتی مانند شهرداری ها و هیئت مدیره مدارس نیز می توانند با آگاهی از مسیر بلندمدت دولت، برای تامین سرمایه گذاری   •

 برنامه ریزی کنند. 

 

 (:13بودجه کامل ساخت و ساز ) -پروژه های مدرسه  2023بودجه 

 نوع/نام پروژه  بخش مدرسه اجتماع 

 دبیرستان جدید   هیئت مدرسه فرانکو سود  ایردری 

 نوسازی دبیرستان جان جی دیفن بیکر  شورای آموزش کلگری   کلگری

بخش مدرسه جداگانه کاتولیک رومی   کلگری
 کلگری 

 در نوالن هیل  K-9مدرسه جدید 

راه حل برای اکول میشائل ژان و اکول گابریل   نورد - هیئت مدرسه سنتر ادمونتون
 روی

 در اجموند  K-9مدرسه جدید  هیئت مدارس دولتی ادمونتون  ادمونتون

بخش مدرسه جداگانه کاتولیک رومی روح  لتبریج 
 القدس 

 در غرب لتبریج  K-6مدرسه جدید 

 پروژه سالن ورزشی اکول ال ورندرای هیئت مدرسه فرانکو سود  لتبریج 

 جایگزینی مدرسه اکول گود شپرد   بخش مدرسه جداگانه کاتولیک مسیح منجی   اوکوتوکس 

 مدرسه ابتدایی پنهولد جایگزینی  بخش مدرسه اج شینوک پنهولد

 دبیرستان جدید  بخش مدرسه وست ویند   ریموند 

 راه حل برای شروود پارک بخش مدرسه الک آیلند  شروود پارک  

 راه حل برای والی ویو  بخش مدرسه دروازه شمالی   والی ویو

 جایگزینی مدرسه کاتولیک  بخش مدرسه جداگانه کاتولیک رومی لیکلند  واسکاتناو
 هولی فامیلی 

 

 

 (: 20بودجه طراحی ) -پروژه های مدرسه  2023بودجه 

 نوع/نام پروژه  بخش مدرسه اجتماع 

 در جنوب غربی ایردری  K-8مدرسه جدید  بخش مدرسه راکی ویو  ایردری 

نوسازی و سایز بندی مناسب دبیرستان کامپوزیت   بخش مدرسه پمبینا هیلز   بارهد 
 بارهد 

 K-5مدرسه جدید  بخش مدرسه جداگانه کاتولیک رید دییر   بلک فالدز 

 راه حل برای بو آیلند و بردت بخش مدرسه پریری رز   بو آیلند / بردت

دبیرستان برتون و نوسازی و سایز بندی مناسب  بخش مدرسه وایلد رز   برتون 
 تخریب مدرسه ابتدایی برتون 
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 جایگزینی دبیرستان بروکس   بخش مدرسه گرسلند  بروکس

بخش مدرسه جداگانه کاتولیک رومی   چسترمیر 
 کلگری 

 K-9مدرسه جدید 

بخش مدرسه جداگانه کاتولیک رومی   کلگری
 کلگری

 

 دبیرستان جدید در رنج ویو 

 راه حل برای رندل هایتس بخش مدرسه جداگانه کاتولیک ادمونتون   ادمونتون

دبیرستان جدید مقدماتی/متوسطه  در گلنریدینگ   هیئت مدارس دولتی ادمونتون ادمونتون
 هایتس

 جایگزینی مدرسه اکول بورل نورد - هیئت مدرسه سنتر فورت مک موری

 جایگزینی مدرسه ورا ام ولش بخش مدرسه نوردرن الیتس   الک ال بیش

 نوسازی مدرسه اکول کورنتیا پارک  بخش مدرسه بلک گولد   لیدوک 

 جایگزینی مدرسه اکول ملیک  بخش مدرسه سنت پال   ملیک

بخش مدرسه جداگانه کاتولیک رومی مدیسن   مدیسن هت 
 هت 

 جایگزینی مدرسه سنت فرانسیس خاویر

 راه حل برای نانتون بخش مدرسه لیوینگستون رنج   نانتون 

 تعویض مدرسه رید ایرت کریک  بخش مدرسه پیس ریور   رید ایرت کریک 

 تعویض مدرسه کامپوزیت سپروس گروو بخش مدرسه پارکلند  سپروس گروو

 فرگسون  .D.Aمایرس و  .W.Rنوسازی مدارس  بخش مدرسه هورایزون    تابر 

 تعویض مدرسه وین رایت بخش مدرسه بوفالو تریل  وین رایت

 

 

 (:14پروژه های برنامه ریزی مدرسه ) - 2023بودجه 

 نوع/نام پروژه  بخش مدرسه اجتماع 

 مدرسه 12-9کالس های جدید  بخش مدرسه راکی ویو  ایردری 

 نوسازی مدرسه آنی گیل شورای آموزش کلگری   کلگری

 دبیرستان جدید در کورنر استون شورای آموزش کلگری کلگری

 نوسازی دبیرستان کولهرست بخش مدرسه پالیزر  کولهرست 

 دبیرستان جی پی وانییر  بخش دبیرستان حای پریری   دانلی

 در هریتیج ولی کاوانا K-9مدرسه جدید  بخش مدرسه جداگانه کاتولیک ادمونتون    ادمونتون

 در روزنتال  K-6مدرسه جدید  ادمونتونهیئت مدارس دولتی  ادمونتون

 مدرسه ابتدایی جدید در گلنریدینگ هایتس  هیئت مدارس دولتی ادمونتون ادمونتون

 نوسازی دبیرستان جامعه وست وود  بخش مدرسه فورت مک موری   فورت مک موری

 دبیرستان جدید در شمال گراند پریری بخش مدرسه پیس واپیتی   گراند پریری 

 نوسازی دبستان گالبریت بخش مدرسه لتبریج   لتبریج 

 دبیرستان جدید   بخش مدرسه فوت هیلز اوکوتوکس 

 نوسازی و اضافه شدن در مدرسه متوسطه ستتلر  بخش مدرسه کلییر ویو  ستتلر 

 تعویض مدرسه وست ماونت  بخش مدرسه گولدن هیلز  استراتمور 

 

 

 (:11برنامه ریزی )پروژه های قبل از  - 2023بودجه 

 نوع/نام پروژه بخش مدرسه اجتماع

 کراس  .A.Eنوسازی مدرسه  شورای آموزش کلگری کلگری

 نوسازی مدرسه سر جان مکدونالد شورای آموزش کلگری کلگری
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 مدرسه متوسطه جدید سادل ریچ شورای آموزش کلگری   کلگری

بخش مدرسه جداگانه کاتولیک رومی   کلگری
 کلگری

 مدرسه جدید ابتداییه در رداستون

بخش مدرسه جداگانه کاتولیک رومی   کلگری
 کلگری

 اضافه شدن در دبیرستان بیشاپ مکنالی

بخش مدرسه جداگانه کاتولیک رومی   کلگری
 کلگری

 دبیرستان جدید وست کلگری

 K-9مدرسه جدید  بخش مدرسه راکی ویو چسترمیر 

   K-5 / K-8کالس های جدید  بخش مدرسه راکی ویو  کاکرین

 شمال  K-9مدرسه جدید  بخش مدرسه جداگانه کاتولیک ادمونتون    ادمونتون

 دبیرستان جدید در پایلوت ساوند / مک کوناکی  بخش مدرسه دولتی ادمونتون ادمونتون

 مدرسه متوسطه جدید شمال شرقی مدارس دولتی رید دییر  رید دییر 
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