
FRANKLIN Hiện Đại Hóa Franklin
Một khoản đầu tư 104 triệu Mỹ kim trong khu vực Đông Nam Portland

Chương trình Hiện Đại Hóa tiến 
về phía trước
Việc hiện đại hóa Trường Trung Học 
Franklin được triển khai tốt sau một năm 
làm việc với nhân viên, học sinh, cựu học 
sinh và các thành viên cộng đồng để lập kế 
hoạch và thiết kế trường học. Dự kiến khởi 
công sẽ bắt đầu vào Mùa Hè năm 2015 và 
Trường Franklin hoàn toàn hiện đại hóa dự 
kiến sẽ mở cửa vào Mùa Thu năm 2017.

Di chuyển sang Trường 
Marshall
Trong thời gian hai năm xây dựng học sinh 
Franklin sẽ di chuyển sang Trường Trung 
học Marshall cho hai niên học 2015-2016 
và 2016-2017. Đối với học sinh, giáo viên 
và nhân viên các học đường sẽ khác nhau 
nhưng nó vẫn sẽ tiếp tục là Trung  
Học Franklin.   

Tham quan Khuôn viên Trường 
Marshall 
Đối với những ai quan tâm, các buổi tham 
quan mô hình khuôn viên trường Marshall 
sẽ được tổ chức vào mùa Xuân 2015. Ngày 
tham quan sẽ được đăng trên  
http://FranklinBond.pps.net.

Cơ Hội cho Học Sinh
Nhóm thiết kế đã khai triển các 
bài học để nói về nghề nghiệp 
và thực hành để lôi kéo học 
sinh tham gia vào các quá trình 
thiết kế và xây dựng (trao đổi 
với giáo viên nghề nghiệp).

Chúng ta đi từ đây:

MÙA THU 2014 – MÙA XUÂN 2015 
Kiến Trúc  
Bắt đầu lập kế hoạch

Nhóm Franklin sáng tạo các tài liệu 
kiến trúc và chia sẻ kế hoạch xây cất với 
học sinh, nhân viên và cộng đồng.

MÙA HÈ 2015 –MÙA HÈ 2017 
Xây Cất

Học sinh sẽ chuyển đến Trường 

Trung Học Marshall cho hai niên 

học 2015-2016 và 2016-2017.

MÙA THU 2017 
Trường Trung Học Franklin Hoàn 
Toàn Hiện Đại Hóa mở cửa
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Chúng ta đã làm gì từ niên học 2013-2014
• Nhóm DOWA-IBI + SERA (Kiến Trúc Sư) & Skanska  + 

Inline Construction (Nhà Thầu) tham gia vào nhóm

• Dự án được cố vấn bởi Nhóm Tư Vấn Thiết kế (DAG)

• Các cuộc họp và hội thảo đã được tổ chức với cộng 

đồng, nhân viên, và học sinh

• Ưu tiên thành lập cộng đồng

• Khả năng tiếp nhận 1700 học sinh

• Học tập Liên quan-Nghề nghiệp đã được hình dung

• Kế hoạch Tổng thể chính / Thiết kế Sơ đồ /Giai đoạn 

Phát triển Thiết kế hoàn tất

FRANKLIN MỚI: ĐIỂM NỔI BẬT
• Kế hoạch pha trộn từ nét lịch sử thế kỷ cũ của nó với cơ 

sở sáng tạo mới để chuẩn bị cho học sinh đối diện cùng 
thử thách của tương lai.

• Một Trung Tâm Nghệ Thuật Trình Diễn mới và đẹp sẽ là 
mốc hiệu của khuôn viên trường hiện đại hóa.

• Một phần năng động với sảnh vào hai tầng dành cho 
học sinh và cộng đồng một không gian để thu thập, làm 
việc và học tập.

• Phòng ốc cho các Lớp học Nghề nghiệp của STEM, Công 
nghệ Mỹ thuật, Y Khoa/Sinh Vật Học, Nghệ thuật Nấu ăn, 
Luật Pháp/Hiến Pháp & Thời Niên Thiếu.

• Một góc 90 độ điều chỉnh cho sân thể thao nhằm thích 
ứng với cơ sở điền kinh và y tế thể thao mới.

• Sử dụng lại mục tiêu giảng đường hiện có như là một 
Trung tâm Truyền thông mới cho phép không gian hùng 
vĩ này tiếp tục phục vụ cộng đồng Franklin.
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