
PPaalloommaarr  CCoommmmuunniittyy  CCoolllleeggee  DDiissttrriicctt  ––  PPrrooppoossiittiioonn  MM  BBoonndd  IInnffoorrmmaattiioonn--GGBBRR  NNuummbbeerriinngg  
  
TThhee  ffoolllloowwiinngg  iiss  aa  bbrreeaakkddoowwnn  ooff  tthhee  rreessoolluuttiioonn  ppaasssseedd  bbyy  tthhee  PPaalloommaarr  CCoommmmuunniittyy  CCoolllleeggee  GGoovveerrnniinngg  BBooaarrdd  
oonn  AAuugguusstt  88,,  22000066  aanndd  hhaass  bbeeeenn  ““nnuummbbeerreedd””  iinn  oorrddeerr  ttoo  sshhooww  tthhee  rreellaattiioonnsshhiipp  bbeettwweeeenn  tthhee  aapppprroovveedd  
ccoonnssttrruuccttiioonn  pprroojjeeccttss  aanndd  tthhee  rreessoolluuttiioonn..  
  
  
PPaalloommaarr  CCoommmmuunniittyy  CCoolllleeggee  DDiissttrriicctt  AAuugguusstt  88,,  22000066    
GGoovveerrnniinngg  BBooaarrdd  MMiinnuutteess  PPaaggee  2277    
  
PROJECTSPROJECTS  

TThhee  GGoovveerrnniinngg  BBooaarrdd  ooff  tthhee  PPaalloommaarr  CCoommmmuunniittyy  CCoolllleeggee  DDiissttrriicctt,,  iiss  rreessppoonnssiivvee  ttoo  tthhee  nneeeeddss  ooff  tthhee  ssttuuddeennttss  
aanndd  tthhee  ccoommmmuunniittyy,,  eevvaalluuaatteedd  tthhee  DDiissttrriicctt’’ss  uurrggeenntt  aanndd  ccrriittiiccaall  ffaacciilliittyy  nneeeeddss,,  iinncclluuddiinngg  pprroovviiddiinngg  ssuuffffiicciieenntt  
ccllaassssrroooommss  aanndd  llaabbss  ttoo  ooffffeerr  mmoorree  ccoouurrsseess  aanndd  pprrooggrraammss  ttoo  ssttuuddeennttss  cclloossee  ttoo  hhoommee,,  ffaacciilliittyy  mmaaiinntteennaannccee,,  
ssaaffeettyy  iissssuueess,,  ccllaassss  ssiizzee  aanndd  ooffffeerriinnggss,,  eenneerrggyy  ccoosstt  rreedduuccttiioonn  aanndd  iinnffoorrmmaattiioonn  aanndd  ccoommppuutteerr  tteecchhnnoollooggyy,,  iinn  
ddeevveellooppiinngg  tthhee  ssccooppee  ooff  pprroojjeeccttss  ttoo  bbee  ffuunnddeedd,,  aass  oouuttlliinneedd  iinn  tthhee  PPaalloommaarr  CCoommmmuunniittyy  CCoolllleeggee  DDiissttrriicctt  
MMaasstteerr  PPllaann  22002222,,  iinnccoorrppoorraatteedd  hheerreeiinn  iinn  iittss  eennttiirreettyy..    IInn  ddeevveellooppiinngg  tthhee  ssccooppee  ooff  pprroojjeeccttss,,  tthhee  ffaaccuullttyy,,  ssttaaffff  
aanndd  ssttuuddeennttss  hhaavvee  pprriioorriittiizzeedd  tthhee  kkeeyy  hheeaalltthh  aanndd  ssaaffeettyy  rreeqquuiirreemmeennttss  ssoo  tthhaatt  tthhee  mmoosstt  ccrriittiiccaall  nneeeeddss  aanndd  
tthhee  mmoosstt  uurrggeenntt  aanndd  bbaassiicc  ffaacciilliittyy  rreeqquuiirreemmeennttss  aanndd  rreeppaaiirrss  tthhaatt  wwiillll  mmaakkee  tthhee  SSaann  MMaarrccooss  CCaammppuuss  cclleeaann  
aanndd  ssaaffee  ffoorr  lleeaarrnniinngg  aanndd  iittss  eedduuccaattiioonn  cceenntteerrss  vviiaabbllee,,  aarree  aaddddrreesssseedd..  TThhee  GGoovveerrnniinngg  BBooaarrdd  ccoonndduucctteedd  
ffaacciilliittiieess  eevvaalluuaattiioonnss  aanndd  rreecceeiivveedd  ppuubblliicc  iinnppuutt  aanndd  rreevviieeww  iinn  ddeevveellooppiinngg  tthhee  ssccooppee  ooff  ccoolllleeggee  ffaacciilliittyy  
pprroojjeeccttss  ttoo  bbee  ffuunnddeedd,,  aass  lliisstteedd  iinn  tthhee  FFaacciilliittiieess  MMaasstteerr  PPllaann  22002222..    TThhiiss  iinnppuutt  ooff  ffaaccuullttyy  aanndd  ccoommmmuunniittyy  
lleeaaddeerrss  ccoonncclluuddeedd  tthhaatt  iiff  tthheessee  nneeeeddss  wweerree  nnoott  aaddddrreesssseedd  nnooww,,  PPaalloommaarr  CCoolllleeggee  wwiillll  bbee  uunnaabbllee  ttoo  rreemmaaiinn  
ccoommppeettiittiivvee  iinn  pprreeppaarriinngg  aadduulltt  lleeaarrnneerrss  ffoorr  ccuurrrreenntt  aanndd  eemmeerrggiinngg  ggrroowwtthh  iinndduussttrriieess  aanndd  uunniivveerrssiittyy  ttrraannssffeerr..  
IInn  iimmpplleemmeennttiinngg  tthhee  FFaacciilliittiieess  MMaasstteerr  PPllaann  22002222,,  tthhee  GGoovveerrnniinngg  BBooaarrdd  ddeetteerrmmiinneess  tthhaatt  
PPaalloommaarr  CCoommmmuunniittyy  CCoolllleeggee  DDiissttrriicctt  mmuusstt::    

AA..  EExxppaanndd  ccllaassssrroooommss  aanndd  llaabbss  tthhaatt  pprroovviiddee  iimmmmeeddiiaattee  jjoobb  ttrraaiinniinngg  ffoorr  ccrriittiiccaall  
pprrooffeessssiioonnss  ssuucchh  aass  ((11))  nnuurrsseess,,  ((22))  eemmeerrggeennccyy  mmeeddiiccaall  aassssiissttaannttss,,  ((33))  ootthheerr  hheeaalltthh  
ttrraaiinniinngg  pprrooggrraammss  aanndd  ((44))  ppuubblliicc  ssaaffeettyy  pprrooggrraammss,,  ssuucchh  aass  ((55))ffiirreeffiigghhttiinngg  aanndd  ((66))  
ppoolliiccee  ttrraaiinniinngg..    

  
BB..  ((11))  RReennoovvaattee  eexxiissttiinngg  ccllaassssrroooommss,,  ((22))  sscciieennccee  llaabbss  aanndd  ((33))  vvooccaattiioonnaall  ttrraaiinniinngg  

ffaacciilliittiieess  ttoo  iinnssuurree  tthhaatt  tthheeyy  aarree  ((44))  ssaaffee,,  ((55))  eenneerrggyy  eeffffiicciieenntt  aanndd  ((66))  pprroovviiddee  aacccceessss  ttoo  
ssttaattee--ooff--tthhee--aarrtt  ccoommppuutteerrss  aanndd  ((77))  iinnssttrruuccttiioonnaall  tteecchhnnoollooggyy..    

  
CC..  ((11))  UUppggrraaddee  oouuttddaatteedd  eesssseennttiiaall  ccaammppuuss  iinnffrraassttrruuccttuurree,,  ssuucchh  aass  ((22))  eelleeccttrriiccaall  ssyysstteemmss  

aanndd  ((33))  wwiirriinngg  ffoorr  ccoommppuutteerr  tteecchhnnoollooggyy  aanndd  ((44))  iinntteerrnneett  aacccceessss,,  ((55))  pplluummbbiinngg,,  ((66))  
lliigghhttiinngg,,  ((77))  hheeaattiinngg  aanndd  vveennttiillaattiioonn  ssyysstteemmss;;  aass  wweellll  aass  uuppggrraaddiinngg  ((88))  ffiirree  ssaaffeettyy  
eeqquuiippmmeenntt  iinncclluuddiinngg  aallaarrmmss,,  ssmmookkee  ddeetteeccttoorrss,,  sspprriinnkklleerrss;;  aanndd  ((99))  aaggiinngg  rrooooffss..    

  
DD..  ((11))  PPrroovviiddee  ssaaffee  ccllaassssrroooomm  ffaacciilliittiieess  tthhrroouugghhoouutt  tthhee  PPaalloommaarr  CCoolllleeggee  aarreeaa  ttoo  aallllooww  

aadduulltt  lleeaarrnneerrss  ttoo  rreecceeiivvee  ((22))  jjoobb  ttrraaiinniinngg  aanndd  ttoo  eennaabbllee  mmoorree  ((33))  llooccaall  ssttuuddeennttss  ttoo  
ttrraannssffeerr  ttoo  ffoouurr  yyeeaarr  uunniivveerrssiittiieess..    

  
TThhee  FFaacciilliittiieess  MMaasstteerr  PPllaann  22002222  iiss  oonn  ffiillee  aanndd  aavvaaiillaabbllee  ffoorr  rreevviieeww  aatt  tthhee  DDiissttrriicctt  SSuuppeerriinntteennddeenntt’’ss  OOffffiiccee  
aanndd  oonn--lliinnee  aatt  www.palomar.edu/masterplanwww.palomar.edu/masterplan  aanndd  iinncclluuddeess  tthhee  ttyyppee  ooff  pprroojjeeccttss  lliisstteedd  bbeellooww..    
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EE..  ((11))  RReeppaaiirr,,  ((22))  UUppggrraaddee,,  ((33))  MMaaiinnttaaiinn,,  ((44))  EEqquuiipp,,  aanndd//oorr  ((55))  RReeppllaaccee  OObbssoolleettee  
CCllaassssrroooommss,,  ((66))  NNuurrssiinngg  aanndd  ((77))  HHeeaalltthh  CCaarree  TTrraaiinniinngg  FFaacciilliittiieess,,  ((88))  SScciieennccee  aanndd  ((99))  
CCoommppuutteerr  LLaabbss,,  ((1100))  LLiibbrraarryy,,  ((1111))  IInnssttrruuccttiioonnaall  aanndd  ((1122))  JJoobb  TTrraaiinniinngg  FFaacciilliittiieess,,  ((1133))  
PPuubblliicc  SSaaffeettyy  TTrraaiinniinngg  FFaacciilliittiieess,,  ((1144))  SSiitteess  aanndd  ((1155))  OOuuttddaatteedd  UUttiilliittiieess;;  ((1166))  MMeeeett  
DDeemmaannddss  ooff  CChhaannggiinngg  WWoorrkkffoorrccee::    

UUppggrraaddee  bbuuiillddiinnggss  ttoo  iinncclluuddee  eedduuccaattiioonnaall  eeqquuiippmmeenntt  aanndd  llaabboorraattoorriieess,,  pprroovviiddee  ssttaattee--ooff--tthhee--aarrtt  
ccoommppuutteerr  tteecchhnnoollooggyy  ccaappaabbiilliittyy  ffoorr  ssttuuddeennttss,,  rreeppaaiirr,,  bbuuiilldd,,  uuppggrraaddee  aanndd//oorr  rreeppllaaccee  lleeaakkyy  rrooooffss,,  
ddeeccaayyiinngg  wwaallllss,,  oolldd  cceeiilliinngg  ttiilleess,,  pplluummbbiinngg,,  sseewweerr  aanndd  ddrraaiinnaaggee  ssyysstteemmss,,  iinneeffffiicciieenntt  eelleeccttrriiccaall  
ssyysstteemmss  aanndd  wwiirriinngg,,  ddeetteerriioorraatteedd  rreessttrroooommss,,  hheeaattiinngg,,  vveennttiillaattiioonn  aanndd  ccoooolliinngg  ssyysstteemmss,,  
ffoouunnddaattiioonnss,,  tteelleeccoommmmuunniiccaattiioonnss  ssyysstteemmss,,  ccllaassssrroooommss,,  lleeccttuurree  hhaallllss,,  ffaaccuullttyy  ooffffiicceess,,  llaanngguuaaggee  
llaabbss,,  ppllaayyiinngg  ffiieellddss,,  pphhyyssiiccaall  eedduuccaattiioonn  ffaacciilliittiieess  aanndd  ggrroouunnddss,,  sscciieennccee  aanndd  ootthheerr  iinnssttrruuccttiioonnaall  
llaabboorraattoorriieess  aanndd  hheeaalltthhccaarree  wwoorrkkffoorrccee  ffaacciilliittiieess,,  tteelleevviissiioonn  llaabb  aanndd  ssttuuddiioo,,  tteecchhnnoollooggyy  cceenntteerr,,  
BBrruubbeecckk  EEdduuccaattiioonnaall  TThheeaattrree,,  lliibbrraarryy  aanndd  ssttuuddeenntt  ssuuppppoorrtt  ffaacciilliittiieess,,  aaddmmiinniissttrraattiivvee  ffaacciilliittiieess,,  
ppuubblliicc  ssaaffeettyy,,  ffiirree  ffiigghhttiinngg,,  aanndd  ootthheerr  iinnssttrruuccttiioonnaall  ffaacciilliittiieess,,  wwiirree  ccllaassssrroooommss  ffoorr  ccoommppuutteerrss  aanndd  
ootthheerr  tteecchhnnoollooggyy,,  iinnccrreeaassee  eenneerrggyy  eeffffiicciieennccyy,,  aaccqquuiirree  eeqquuiippmmeenntt,,  iinnccrreeaassee  ssaaffeettyy,,  rreedduuccee  ffiirree  
hhaazzaarrddss  wwiitthh  aallaarrmmss,,  ssmmookkee  ddeetteeccttoorrss,,  ffiirree  ssaaffeettyy  ddoooorrss  aanndd  sspprriinnkklleerrss,,  rreedduuccee  ooppeerraattiinngg  ccoossttss  
iinn  oorrddeerr  ffoorr  mmoorree  ccllaasssseess  aanndd  jjoobb  ttrraaiinniinngg  ttoo  bbee  ooffffeerreedd,,  iimmpprroovvee  aaccaaddeemmiicc  iinnssttrruuccttiioonn;;  aanndd  
mmeeeett  lleeggaall  rreeqquuiirreemmeennttss  ffoorr  ddiissaabblleedd  aacccceessss..    

  
FF..  ((11))  EExxppaanndd  CCllaassssrroooomm  aanndd  ((22))  FFaacciilliittyy  CCaappaacciittyy,,  ((33))  CCoonnssttrruucctt  CCllaassssrroooommss,,  ((44))  

IImmpprroovvee  SScciieennccee  CCeenntteerr,,  ((55))  LLeeaarrnniinngg  RReessoouurrccee  CCeenntteerr//LLiibbrraarryy,,  ((66))  UUppggrraaddee  
CCllaassssrroooommss//LLaabbss  FFoorr  NNuurrssiinngg  aanndd  EEmmeerrggeennccyy  ((77))    MMeeddiiccaall  SSeerrvviicceess,,  ((88))  PPuubblliicc  SSaaffeettyy  
TTrraaiinniinngg::      

  
IInnccrreeaassee  ppeerrmmaanneenntt  ccllaassssrroooomm  aanndd  ffaacciilliittyy  ccaappaacciittyy  ffoorr  aaccaaddeemmiicc  aanndd  jjoobb  ttrraaiinniinngg  ccllaasssseess,,          
iinncclluuddiinngg  mmaatthh,,  ccoommppuutteerr  tteecchhnnoollooggyy,,  sscciieennccee,,  nnuurrssiinngg,,  eemmeerrggeennccyy  mmeeddiiccaall  eedduuccaattiioonn  aanndd  ootthheerr  
hheeaalltthh  ccaarree  pprrooggrraammss,,  uuppggrraaddee  oorr  rreeppllaaccee  sscciieennccee  llaabbss,,  aassttrroonnoommyy  llaabb,,  ppllaanneettaarriiuumm,,  IInndduussttrriiaall  
TTeecchhnnoollooggyy  CCeenntteerr,,  pphhyyssiiccaall  aanndd  hheeaalltthh  eedduuccaattiioonn,,  aanndd  aapppplliieedd  aarrttss  aanndd  sscciieenncceess  ffaacciilliittiieess,,  
uuppggrraaddee  ccaammppuuss  tteecchhnnoollooggyy,,  ccoonnssttrruucctt  ““ssmmaarrtt  ccllaassssrroooommss””  ttoo  iimmpprroovvee  tteecchhnnoollooggyy--eennhhaanncceedd  
lleeaarrnniinngg..  CCoonnssttrruucctt  aa  nneeww  LLeeaarrnniinngg  RReessoouurrccee  CCeenntteerr//LLiibbrraarryy  aanndd  rreeppllaaccee  tthhee  eexxiissttiinngg  ppoorrttaabbllee  
ffaacciilliittiieess  ffoorr  tthhee  CChhiilldd  DDeevveellooppmmeenntt  CCeenntteerr  wwiitthh  ppeerrmmaanneenntt  ffaacciilliittiieess..  DDeemmoolliisshh  ddeetteerriioorraatteedd  
bbuuiillddiinnggss  aanndd  rreemmoovvee  aaggiinngg  ppoorrttaabbllee  ccllaassssrroooommss..    

GG..  ((11))  IImmpprroovvee  SSaaffeettyy  aanndd  ((22))  DDiissaabblleedd  AAcccceessss;;  ((33))  RReemmoovvee  AAssbbeessttooss::    

RReemmoovvee  aallll  hhaarrmmffuull  lleeaadd--ppaaiinntt  aanndd  aassbbeessttooss,,  uuppggrraaddee  eexxiissttiinngg  ffiirree  aallaarrmmss,,  sspprriinnkklleerrss,,  ssmmookkee  
ddeetteeccttoorrss,,  aanndd  ffiirree  ddoooorrss,,  iinnssttaallll  sseeccuurriittyy  ssyysstteemmss,,  eexxtteerriioorr  lliigghhttiinngg,,  eemmeerrggeennccyy  lliigghhttiinngg,,  
eemmeerrggeennccyy  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ssyysstteemmss,,  ssiiggnnaaggee,,  ddoooorr  lloocckkss  aanndd  ffeenncceess,,  aanndd  iimmpprroovvee  aacccceessssiibbiilliittyy  
ffoorr  tthhee  ddiissaabblleedd..  RReennoovvaattee  ccaammppuuss  ppoolliiccee  ffaacciilliittyy..    

HH..  ((11))  UUppggrraaddee  TTeecchhnnoollooggyy::    

PPrroovviiddee  ssttaattee--ooff--tthhee--aarrtt  tteecchhnnoollooggyy  ffaacciilliittiieess,,  uuppggrraaddee  IInntteerrnneett  aacccceessss,,  wwiirreelleessss  aanndd  ccaabbllee  
tteecchhnnoollooggyy,,  bbuuiilldd  ““ssmmaarrtt  ccllaassssrroooommss””  ttoo  iimmpprroovvee  tteecchhnnoollooggyy--eennhhaanncceemmeenntt  aanndd  ddiissttaannccee  
lleeaarrnniinngg,,  uuppggrraaddee  tteelleeccoommmmuunniiccaattiioonnss  ssyysstteemmss,,  uuppggrraaddee  ccaammppuuss--wwiiddee  tteecchhnnoollooggyy,,  rreeppllaaccee  
oouuttddaatteedd  ccoommppuutteerrss,,  rreeppllaaccee  nneettwwoorrkk  iinnffrraassttrruuccttuurree  eeqquuiippmmeenntt,,  aanndd  iinnssttaallll  wwiirriinngg  uuppggrraaddeess..    
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II..  ((11))  RReeppaaiirr,,  RReeppllaaccee  aanndd  UUppggrraaddee  EElleeccttrriiccaall  aanndd  ((22))  MMeecchhaanniiccaall  SSyysstteemmss  ttoo  ((33))  RReedduuccee  
EEnneerrggyy  CCoonnssuummppttiioonn  aanndd  ((44))  UUttiilliittyy  BBiillllss  aanndd  ((55))  AAccccoommmmooddaattee  CCoommppuutteerr  TTeecchhnnoollooggyy,,  
((66))  IInntteerrnneett  AAcccceessss  aanndd  ((77))  CCoommmmuunniiccaattiioonnss  SSyysstteemmss::  

IImmpprroovvee  aanndd  uuppggrraaddee  eelleeccttrriiccaall  aanndd  mmeecchhaanniiccaall  ssyysstteemmss  ttoo  ttaakkee  aaddvvaannttaaggee  ooff  ssttaattee--ooff--tthhee--aarrtt  
eenneerrggyy  ssaavviinngg  tteecchhnnoollooggiieess  ttoo  rreedduuccee  eenneerrggyy  bbiillllss  aanndd  hhaavvee  mmoorree  rreessoouurrcceess  ffoorr  ssttuuddeenntt  
lleeaarrnniinngg..  IInn  aaddddiittiioonn,,  rreeppllaaccee  aanndd  ccoonnssoolliiddaattee  5500--yyeeaarr  oolldd  MMaaiinntteennaannccee  aanndd  OOppeerraattiioonnss’’  ffaacciilliittiieess..    

JJ..  ((11))  IImmpprroovvee  AAcccceessss::    

IImmpprroovvee  ccaammppuuss  rrooaadd  nneettwwoorrkk  aanndd  wwaallkkwwaayyss,,  uuppggrraaddee  aanndd  eexxppaanndd  ppaarrkkiinngg  aarreeaass,,  iimmpprroovvee  
ppeeddeessttrriiaann  ssaaffeettyy  aanndd  iinnccrreeaassee  aacccceessss  ffoorr  eemmeerrggeennccyy  vveehhiicclleess..    
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KK..  ((11))  UUppggrraaddee  TTeecchhnnoollooggyy::    

PPrroovviiddee  ssttaattee--ooff--tthhee--aarrtt  tteecchhnnoollooggyy  ffaacciilliittiieess,,  uuppggrraaddee  IInntteerrnneett  aacccceessss,,  wwiirreelleessss  aanndd  ccaabbllee  
tteecchhnnoollooggyy,,  bbuuiilldd  ““ssmmaarrtt  ccllaassssrroooommss””  ttoo  iimmpprroovvee  tteecchhnnoollooggyy--eennhhaanncceedd  lleeaarrnniinngg,,  uuppggrraaddee  
tteelleeccoommmmuunniiccaattiioonn  ssyysstteemmss,,  uuppggrraaddee  ccaammppuuss--wwiiddee  tteecchhnnoollooggyy,,  rreeppllaaccee  oouuttddaatteedd  ccoommppuutteerrss,,  
rreeppllaaccee  nneettwwoorrkk  iinnffrraassttrruuccttuurree  eeqquuiippmmeenntt,,  aanndd  iinnssttaallll  wwiirriinngg  uuppggrraaddeess..    

LL..  ((11))  RReeppaaiirr,,  ((22))  UUppggrraaddee,,  ((33))  EEqquuiipp,,  aanndd//oorr  ((44))  RReeppllaaccee  OObbssoolleettee  CCllaassssrroooommss,,  ((55))  
OOtthheerr  FFaacciilliittiieess,,  ((66))  SSiitteess  aanndd  ((77))  UUttiilliittiieess,,  ((88))  SSeeiissmmiicc  IImmpprroovveemmeennttss::    

RReeppaaiirr,,  uuppggrraaddee  aanndd//oorr  rreeppllaaccee  lleeaakkyy  rrooooffss,,  ddeeccaayyiinngg  wwaallllss,,  oolldd  cceeiilliinngg  ttiilleess,,  fflloooorriinngg,,  pplluummbbiinngg,,  
sseewweerr  aanndd  ddrraaiinnaaggee  ssyysstteemmss,,  iinneeffffiicciieenntt  eelleeccttrriiccaall  ssyysstteemmss  aanndd  wwiirriinngg,,  ddeetteerriioorraatteedd  rreessttrroooommss,,  
hheeaattiinngg,,  vveennttiillaattiioonn  aanndd  ccoooolliinngg  ssyysstteemmss,,  tteelleeccoommmmuunniiccaattiioonnss  ssyysstteemmss,,  ddaattaa  cceenntteerr,,  
ffoouunnddaattiioonnss,,  ffiieellddss  aanndd  ggrroouunnddss,,  lliibbrraarryy,,  ccllaassssrroooommss,,  lleeccttuurree  hhaallllss,,  llaabbss,,  ootthheerr  ffaacciilliittiieess,,  
aaddmmiinniissttrraattiivvee  aanndd  iinnssttrruuccttiioonnaall  ffaacciilliittiieess,,  rreettrrooffiitt  iinnssttrruuccttiioonnaall  bbuuiillddiinnggss  ttoo  mmeeeett  tthhee  FFiieelldd  AAcctt  
rreeqquuiirreemmeennttss  ffoorr  eeaarrtthhqquuaakkee  ssaaffeettyy,,  wwiirree  ccllaassssrroooommss  ffoorr  ccoommppuutteerrss  aanndd  tteecchhnnoollooggyy,,  iinnccrreeaassee  
ssaaffeettyy,,  iinnccrreeaassee  eenneerrggyy  eeffffiicciieennccyy,,  aaccqquuiirree  ssaaffeettyy,,  eerrggoonnoommiicc,,  iinnssttrruuccttiioonnaall  aanndd  llaabb  eeqquuiippmmeenntt,,  
uuppggrraaddee  ffaacciilliittiieess  ttoo  mmeeeett  ccuurrrreenntt  eeaarrtthhqquuaakkee  ssaaffeettyy  ccooddeess,,  iinnssttaallll  eemmeerrggeennccyy  eexxiitt  ssiiggnnss,,  rreedduuccee  
ffiirree  hhaazzaarrddss,,  aadddd  sseeccuurriittyy  lliigghhttiinngg,,  rreedduuccee  ooppeerraattiinngg  ccoossttss  iinn  oorrddeerr  ffoorr  mmoorree  ccllaasssseess  aanndd  jjoobb  
ttrraaiinniinngg  ttoo  bbee  ooffffeerreedd,,  iimmpprroovvee  aaccaaddeemmiicc  iinnssttrruuccttiioonn,,  aanndd  mmeeeett  lleeggaall  rreeqquuiirreemmeennttss  ffoorr  ddiissaabblleedd  
aacccceessss..    
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MM..  ((11))  EExxppaanndd  CCllaassssrroooomm  CCaappaacciittyy::    

CCoonnssttrruucctt  aanndd  eeqquuiipp  ccllaassssrroooomm  aanndd  aaddmmiinniissttrraattiivvee  ffaacciilliittiieess  iinn  bbootthh  nnoorrtthheerrnn  aanndd  ssoouutthheerrnn  
rreeggiioonnss  ooff  tthhee  DDiissttrriicctt  ttoo  aallllooww  ssttuuddeennttss  ttoo  eennrroollll  iinn  ggeenneerraall  eedduuccaattiioonn  ccllaasssseess  aanndd  jjoobb  ttrraaiinniinngg  
pprrooggrraammss  cclloosseerr  ttoo  hhoommee  aanndd  aaccqquuiirree  llaanndd  ffoorr  ssuucchh  ppuurrppoossee..    

LLiisstteedd  bbuuiillddiinnggss,,  rreeppaaiirr,,  rreehhaabbiilliittaattiioonn  pprroojjeeccttss  aanndd  uuppggrraaddeess  wwiillll  bbee  ccoommpplleetteedd  aass  nneeeeddeedd..  EEaacchh  
pprroojjeecctt  iiss  aassssuummeedd  ttoo  iinncclluuddee  iittss  sshhaarree  ooff  ffuurrnniittuurree,,  eeqquuiippmmeenntt,,  aarrcchhiitteeccttuurraall,,  eennggiinneeeerriinngg,,  aanndd  
ssiimmiillaarr  ppllaannnniinngg  ccoossttss,,  pprrooggrraamm  mmaannaaggeemmeenntt,,  ssttaaffff  ttrraaiinniinngg  eexxppeennsseess  aanndd  aa  ccuussttoommaarryy  
ccoonnttiinnggeennccyy  ffoorr  uunnffoorreesseeeenn  ddeessiiggnn  aanndd  ccoonnssttrruuccttiioonn  ccoossttss..  TThhee  pprroojjeecctt  lliisstt  aallssoo  iinncclluuddeess  tthhee  
aaccqquuiissiittiioonn  ooff  pprrooppeerrttyy  aanndd  tthhee  ccoonnssttrruuccttiioonn  ooff  nneeww  bbuuiillddiinnggss,,  iiff  nneecceessssaarryy,,  ttoo  aaccccoommmmooddaattee  aa  
ggrroowwiinngg  ssttuuddeenntt  ppooppuullaattiioonn..    IInn  aaddddiittiioonn,,  pprroojjeeccttss  wwiillll  aallssoo  iinncclluuddee  DDiissttrriicctt--wwiiddee  tteecchhnnoollooggyy  
uuppggrraaddeess  ttoo  pprroovviiddee  ggrreeaatteerr  aacccceessss  ttoo  tteecchhnnoollooggyy,,  IInntteerrnneett  aacccceessss,,  wwiirreelleessss  aanndd  ccaabbllee  
tteecchhnnoollooggyy,,  ffiibbeerr  ooppttiiccss  aanndd  tthhee  ppuurrcchhaassee  ooff  nneettwwoorrkk  iinnffrraassttrruuccttuurree  ffoorr  ccoommppuutteerrss  aanndd  
tteelleeccoommmmuunniiccaattiioonn  ssyysstteemmss..    TThhee  aallllooccaattiioonn  ooff  bboonndd  pprroocceeeeddss  wwiillll  bbee  aaffffeecctteedd  bbyy  tthhee  DDiissttrriicctt’’ss  
rreecceeiipptt  ooff  SSttaattee  bboonndd  ffuunnddss  aanndd  tthhee  ffiinnaall  ccoossttss  ooff  eeaacchh  pprroojjeecctt..  TThhee  bbuuddggeett  ffoorr  eeaacchh  pprroojjeecctt  iiss  
aann  eessttiimmaattee  aanndd  mmaayy  bbee  aaffffeecctteedd  bbyy  ffaaccttoorrss  bbeeyyoonndd  tthhee  DDiissttrriicctt’’ss  ccoonnttrrooll..  TThhee  ffiinnaall  ccoosstt  ooff  eeaacchh  
pprroojjeecctt  wwiillll  bbee  ddeetteerrmmiinneedd  aass  ppllaannss  aarree  ffiinnaalliizzeedd,,  ccoonnssttrruuccttiioonn  bbiiddss  aarree  aawwaarrddeedd  aanndd  pprroojjeeccttss  aarree  
ccoommpplleetteedd..  BBaasseedd  oonn  tthhee  ffiinnaall  ccoossttss  ooff  eeaacchh  pprroojjeecctt,,  sseevveerraall  ooff  tthhee  pprroojjeeccttss  ddeessccrriibbeedd  aabboovvee  
mmaayy  bbee  ddeellaayyeedd,,  mmooddiiffiieedd  oorr  mmaayy  nnoott  bbee  ccoommpplleetteedd..    DDeemmoolliittiioonn  ooff  eexxiissttiinngg  ffaacciilliittiieess  aanndd  
rreeccoonnssttrruuccttiioonn  ooff  ffaacciilliittiieess  sscchheedduulleedd  ffoorr  mmooddeerrnniizzaattiioonn  mmaayy  bbee  uunnddeerrttaakkeenn,,  iiff  tthhee  GGoovveerrnniinngg  
BBooaarrdd  ddeetteerrmmiinneess  tthhaatt  ssuucchh  aann  aapppprrooaacchh  wwoouulldd  bbee  mmoorree  ccoosstt--eeffffeeccttiivvee  iinn  ccrreeaattiinngg  mmoorree  
eennhhaanncceedd  aanndd  ooppeerraattiioonnaallllyy  eeffffiicciieenntt  ccaammppuusseess..  NNeecceessssaarryy  ssiittee  pprreeppaarraattiioonn//rreessttoorraattiioonn  iinn  
ccoonnnneeccttiioonn  wwiitthh  nneeww  ccoonnssttrruuccttiioonn,,  rreennoovvaattiioonn  oorr  rreemmooddeelliinngg,,  oorr  iinnssttaallllaattiioonn  oorr  rreemmoovvaall  ooff  
ttrraannssffeerraabbllee  ccllaassssrroooommss,,  iinncclluuddiinngg  iinnggrreessss  aanndd  eeggrreessss,,  rreemmoovviinngg,,  rreeppllaacciinngg,,  oorr  iinnssttaalllliinngg  
iirrrriiggaattiioonn,,  uuttiilliittyy  lliinneess,,  ttrreeeess  aanndd  llaannddssccaappiinngg,,  rreellooccaattiinngg  ffiirree  aacccceessss  rrooaaddss,,  aanndd  aaccqquuiirriinngg  aannyy  
nneecceessssaarryy  eeaasseemmeennttss,,  lliicceennsseess,,  oorr  rriigghhttss  ooff  wwaayy  ttoo  tthhee  pprrooppeerrttyy..    
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