REZUMAT AL OPȚIUNILOR PENTRU REIMAGINAREA FACILITĂȚILOR NOASTRE ȘCOLARE
Școlile Publice din Greenfield
Toamna 2022
NESDEC aceasta organizatie a fost angajată să efectueze, un studiu de utilizare în primăvara anului
2022 de către Comitetul Școlar din Greenfield. Acest raport a inclus observații în fiecare școală cu
privire la personal; nevoile de instruire, depozitare și alte necesități și utilizare a spațiului; probleme de
conformitate cu ADA; sistemele și tehnologia instalațiilor majore. Un raport complet este disponibil pe
site-ul Scolii Publice din Greenfield, pe pagina principală.
Mai jos este un rezumat al Opțiunilor prezentate Comitetului Scolii din Greenfield pentru a fi luate în
considerare la determinarea utilizării în viitor a facilităților:
Opțiunea 1:
●
●
●
●
●
●
●

Preșcolarul rămâne la Academia de Învățare Incepatoare
Clasele K-1 la clădirile școlilor elementare
Clasele 2-3 la clădirile școlilor elementare
Clasele 4-5 clădirile școlilor elementare
Clasele 6-8 la Greenfield Middle School
Clasele 9-12 la Greenfield High School

Opțiunea 2:
●
●
●
●

Preșcolarul rămâne la Academia de Învățare Incepatoare
Clasele K – 4 la actualele școli elementare cu limite de frecvența școlară redesenate
Clasele 5 - 7 la Greenfield Middle School
Clasele 8 – 12 la Greenfield High School

Opțiunea 3:
●
●
●
●

Redeschide Școala Green River
Clasele K – 5 la fiecare din cele patru școli elementare
Clasele 6-8 la Greenfield Middle School
Clasele 9-12 la Greenfield High School

Opțiunea 4:
●
●
●
●

Preșcolarul rămâne la Academia de Învățare Incepatoare
Clasele K – 5 la fiecare dintre cele trei școli elementare – să se fac construcții pentru a adăuga
unele/toate școlile
Clasele 6-8 la Greenfield Middle School
Clasele 9-12 la Greenfield High School
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Opțiunea 1:
Avantaje
Colaborare între personalul de
la nivel de clasă
Clasa a 5-a trece la elementara
Asigură accesul consecvent și
echitabil la oportunități și
resurse în cadrul fiecărei școli
Ușurează aglomerația la școlile
primare

Provocări
Elimina școlile din cartier
Timpul de călătorie probabil va
fi crescut pentru unii studenți
Realinierea rutelor de autobuz

Întrebări Rămase
Costul transportului dacă
schimbăm rutele
Ce impact are acest lucru asupra
numărului de personal necesar?
Necesitatea de a aborda
problemele de infrastructură

Crește tranzițiile studenților
pentru studenți de la 3 la 5

Costuri de mutare a
personalului, mobilierului,
programelor etc...

Provocari
Unele familii ar trebui să
schimbe școala
Timpul de călătorie probabil
crescut pentru unii studenți
Realinierea rutelor de autobuz

Intrebari Ramase
Costul transportului dacă
schimbăm rutele
Necesitatea de a aborda
problemele de infrastructură
Este aceasta o soluție pe termen
lung sau necesită o aliniere
continuă a limitelor de
prezență?

Sprijină modelul de echipă de la
gimnaziu GMS
Oportunități pentru mai multe
opțiuni la GHS

Optiunea 2:
Avantaje
Ușurează aglomerația la unele
școli primare
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Optiunea 3:
Avantaje
De aduce Green River online ca
școală
Ușurează aglomerația la școlile
primare

Provocari
Unele familii ar trebui să
schimbe școala
Costul studiului de inginerie
pentru Green River

Mută clasa a 5-a la elementară

Timpul pentru modernizarea
scolii Green River ar putea dura
ani
Realinierea rutelor de autobuz

Sprijină modelul de echipă de
gimnaziu GMS
Mai multe oportunități, opțiuni
la liceu GHS

Intrebari Ramase
Cum ar fi trasate limitele pentru
a avea K-5 în 4 școli?
Ce îmbunătățiri sau modificări
trebuie făcute la Green River
pentru a fi utilizabil ca școală?
Costul rutelor de autobuz
schimbate
Necesitatea de a aborda
problemele de infrastructură în
altă școali, pe lângă Green River
Costuri de mutare a
personalului, mobilierului,
programelor etc...

Optiunea 4
Avantaje
Ușurează aglomerația la școlile
primare
Clasa a 5-a la școlile primare

Provocari
Costul adăugărilor

Mai multe oportunități , opțiuni la
liceu GHS

Realinierea rutelor de
autobuz

Termenul de finalizare ar
putea fi ani de zile

Sprijină modelul de echipă de
gimnaziu GMS
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Intrebari Ramase
Care ar fi costul pentru a adăuga
la una sau mai multe școli?
Finanțarea ar trebui să implice
orașul – care sunt
opțiunile/provocările?
Costuri de mutare a
personalului, mobilierului,
programelor etc...

