PORTLAND PUBLIC SCHOOLS
Trường Harrison Park chuẩn bị cơ sở để trở thành trường trung cấp
Đây là thông tin cập nhật từ nhóm Cơ Sở Vật Chất về công việc đang được lên kế hoạch để
Harrison Park trở thành trường trung cấp. Chúng tôi nghĩ rằng điều quan trọng là phải chấp
nhận một thử thách cụ thể mà chúng tôi phải đối mặt trong dự án này. Không giống như dự án
Kellogg, địa điểm này đang được sử dụng. Phần lớn công việc xây dựng không thể bắt đầu cho
đến khi các trẻ em và nhân viên rời khỏi tòa nhà. Vì thử thách này, và các vấn đề về chuỗi cung
ứng chưa từng có đối với một số vật liệu và thiết bị nhất định, chúng tôi phải cẩn thận trong việc
lựa chọn khối lượng công việc phù hợp và chính xác có thể hoàn thành trong thời gian xây
dựng ngắn vào mùa hè sắp tới. Một số công việc được mô tả dưới đây có khả năng sẽ bị thay
đổi khi quá trình thiết kế tiến triển.
Có những thay đổi riêng biệt cho chương trình giảng dạy và học sinh Trường Trung Cấp, chẳng
hạn như bổ sung thêm các phòng khoa học (Giai đoạn 1 #5), phòng dạy khiêu vũ (Giai đoạn 1
#6), và thêm các khu vực tư vấn và STEAM (Giai đoạn 2 #1 & 2).
Giai đoạn 1 - Hoàn Thành vào Mùa Thu 2022
1. Cải thiện khu vực tiền sảnh với các đồ đạc được hoàn thiện trao chuốt và hệ thống đèn mới.
2. Cải thiện lối vào phía trước với cảnh quan và có thể có các thay đổi thiết kế phần cứng.
3. Cải tiến phòng vệ sinh bao gồm cập nhật để tuân theo yêu cầu ADA, thay thế các vòi nước,
đồ đạc được hoàn thiện và chuyển đổi một số phòng vệ sinh thành trung lập về giới tính cho
riêng từng người sử dụng.
4. Chuyển đổi một phòng học thành khu vực hành chính.
5. Chuyển đổi một số phòng học Giáo Dục Phổ Thông thành Phòng Học Khoa Học.
6. Chuyển một phòng thành phòng dạy khiêu vũ bằng cách lắp đặt sàn gỗ, hệ thống âm thanh,
gương và thay tường ngăn bằng một bức tường cố định.
7. Thêm bộ văn phòng nhân viên tư vấn SPED.
8. Nâng cấp an ninh để bao gồm thêm khoảng mười (10) máy ảnh an ninh tại các hành lang và
các vị trí được chọn khác. (Lưu ý – địa điểm này cũng đã nhận được các nâng cấp an
ninh/kiểm soát truy cập như một phần của trái phiếu dự án an ninh trong năm 2019-2020).
9. Cải tiến hệ thống cơ khí bao gồm thay thế bộ điều nhiệt bằng ống khí nén mới tại các vị trí
khác nhau, cập nhật hệ thống điều khiển, làm sạch bộ tản nhiệt, và nhiều cải tiến khác.
10. Thêm bãi đậu xe đạp và thùng rác có mái che bên ngoài.
Giai đoạn 2 & 3 - Hoàn thành TBD (Chưa xác định thời gian)
1. Khu vực dành riêng cho tư vấn và SPED.
2. Khu vực dành riêng cho STEAM bao gồm phòng thí nghiệm mới.
3. Mở rộng không gian học tập bằng cách dành riêng các khu vực học tập nhóm nhỏ.
4. Các tủ đựng sách vở mới trong toàn trường.
5. Thêm một cấu trúc sân chơi có mái che ngoài trời.
6. Cải tiến khu vực thể thao bao gồm cập nhật phòng tập thể dục chính và phụ, phòng thay đồ,
và cập nhật tiền sảnh của khu vực thể thao.

