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Trường Trung học Bách khoa Benson (Benson Polytechnic High School) 
ĐIỀU LỆ NHÓM TƯ VẤN THIẾT KẾ 

 

Sở Học Chánh Portland là một nhà giáo dục và chủ thuê lao động với cơ hội bình đẳng như nhau cho tất cả mọi người. 

  
Mục đích và Vai trò 

Nhóm Tư vấn Thiết kế (Design Advisory Group - DAG) sẽ tư vấn cho Nhóm Dự án Hiện đại hóa Trường Benson Polytechnic trong việc phát triển 
một thiết kế trường học toàn diện, công bằng, tích hợp và có tầm nhìn với sự tham gia của cộng đồng trường học đích thực.  Nhóm dự án của 
Học khu sẽ làm việc trực tiếp với DAG để đảm bảo rằng các mối quan tâm và nguyện vọng của họ được thấu hiểu và xem xét. DAG sẽ là một 
phần của quá trình thiết kế đa diện và quy trình tham gia của các bên liên quan bao gồm cả nhân viên của Học Khu và của trường học, các em 
học sinh, phụ huynh, thành viên cộng đồng và nhóm thiết kế tư vấn. Quá trình này sẽ bao gồm việc xem xét các tài liệu hướng dẫn cơ sở, xây 
dựng, địa điểm, ngân sách và các yêu cầu quy định phải được sử dụng trong việc đánh giá các tùy chọn thiết kế.   

Vai trò và trách nhiệm của các thành viên DAG: 

• Tham dự các cuộc họp và đóng góp ý kiến.  
• Tư vấn cho nhóm dự án về các mối quan tâm, vấn đề và quan điểm của cộng đồng nhà trường. 
• Báo cáo và nêu lên phản hồi từ các nhóm và tổ chức mà các thành viên DAG đại diện. 
• Tư vấn về các chiến lược truyền thông hiệu quả để tiếp cận toàn bộ cộng đồng nhà trường trong suốt quá trình dự án và các sự 

kiện tham gia của công chúng. 
• Có thể hỗ trợ nhóm dự án với các nhà mở công cộng.  

• Có thể hỗ trợ các sự kiện động thổ và khánh thành.   

 
Tư cách thành viên 

 Thiết kế của Trường Trung học Benson Polytechnic sẽ bao gồm ba giai đoạn chính: Các giai đoạn Sơ bộ, Phát triển Thiết kế và Xây dựng. Các 
thành viên DAG được dự kiến sẽ phục vụ khoảng 12 tháng trong suốt giai đoạn lập trình, thiết kế sơ bộ và phát triển thiết kế. Nhóm thiết kế 
có thể chọn việc thông báo cho các thành viên DAG về những thay đổi đáng chú ý của dự án sau giai đoạn phát triển thiết kế. 

 Trường Trung Học Benson Polytechnic và nhân viên Học Khu sẽ chọn và chỉ định các thành viên DAG thông qua quy trình nộp đơn công khai. 
Quy mô nhóm có thể bị giới hạn để đạt được sự đại diện cân bằng. Các ứng viên bổ sung có thể được tuyển dụng để đảm bảo sự đại diện cân 
bằng và đầy đủ của cộng đồng nhà trường.   

DAG sẽ bao gồm các thành viên đại diện từ mỗi nhóm liên quan sau: giáo viên, học sinh, phụ huynh, cựu học sinh, các chuyên gia trong ngành, 
giáo dục hậu trung học, các đối tác chương trình hiện có và/hoặc tiềm năng và/hoặc đối tác góp vốn, hiệu trưởng và đại diện hội đồng nhà 
trường.    

 DAG sẽ chỉ định một  Chủ tịch  hoặc  Đồng chủ tịch  để hỗ trợ DAG trong việc duyệt xét nghị trình và tường trình, các cuộc họp lập kế hoạch 
và nghi thức họp.  Nhân viên/người làm thuê của PPS và các thành viên Hội đồng quản trị có thể không phục vụ với tư cách là Đồng Chủ tịch.  

Một thành viên DAG muốn từ chức sẽ phải gửi đơn từ chức bằng văn bản đến quản lý viên dự án của Học khu, e-mail được chấp nhận.  

Nếu một thành viên không tham dự hai cuộc họp DAG liên tiếp mà không có lý do hợp lý hoặc không thể phục vụ trong DAG, quản lý viên dự 
án của Học khu có thể tuyên bố có chỗ trống trong ghế thành viên DAG và chỉ định một người thích hợp khác cho DAG.    

 

Lịch biểu & Định dạng Cuộc họp DAG  

•    Các cam kết được ước tính bao gồm: Sáu cuộc họp DAG, một cuộc hội thảo thiết kế và một cuộc họp công khai công chúng trong 
năm học 2018-2019.  Thời điểm của các sự kiện này sẽ được sắp xếp phù hợp với lịch trình tổng thể của dự án và phù hợp với sự 
tham gia của các bên liên quan đến trường học và học khu khác.  



TRÁI PHIẾU CẢI THIỆN XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC PPS.  
 

Sở Học Chánh Portland là một nhà giáo dục và là chủ thuê lao động với cơ hội bình đẳng như nhau cho tất cả mọi người. 2 

•  Các cuộc họp được tổ chức trong suốt quá trình lập chương trình, thiết kế sơ bộ và phát triển thiết kế. DAG sẽ được thông báo về 
những thay đổi quan trọng trong phạm vi dự án có thể xảy ra sau này trong thiết kế và xây dựng.     

 Các cuộc họp DAG sẽ được tổ chức tại Trường Trung học Benson Polytechnic trừ khi có ghi chú khác. Vị trí phòng họp sẽ được xác định. 

Các cuộc họp DAG được mở cửa cho công chúng và tạo cơ hội cho sự đóng góp ý kiến của công chúng; tài liệu cuộc họp và ghi chú cuộc họp sẽ 
được đăng trực tuyến.    

 Cơ hội cho đóng góp ý kiến từ công chúng sẽ được cung cấp vào cuối mỗi cuộc họp.  Ý kiến công chúng sẽ được giới hạn trong 10 phút với tối 
đa 3 phút cho lời đóng góp của mỗi người.   Những người muốn cung cấp ý kiến đóng góp cho DAG sẽ cần phải đăng ký tại cuộc họp.  Chứng 
ngôn sẽ diễn ra theo thứ tự đưa đến. Thẻ xin đóng góp ý kiến sẽ được cung cấp tại mỗi cuộc họp. Công chúng được khuyến khích việc đóng 
góp ý kiến bằng văn bản cho DAG.  

Cơ hội Tham gia Cộng đồng Bổ sung 

•  Các cuộc hội thảo thiết kế và cuộc họp công khai công chúng sẽ mở ra cho cộng đồng nhà trường rộng lớn hơn cũng như cho toàn 
thể các công chúng.   Mọi người đều được khuyến khích tham dự các sự kiện này.   

• Mục đích của các hội thảo thiết kế là để thu thập phản hồi của công chúng về phân tích, lựa chọn thay thế và việc đưa 
ra quyết định.  

• Mục đích của các cuộc họp công khai công chúng là thông báo cho công chúng về quy trình và tiến độ dự án.  

Nhóm Dự án  
 
Nhóm dự án sẽ bao gồm các kiến trúc sư, kỹ sư, nhà lập kế hoạch, các nhà quản lý dự án thuộc Văn phòng Hiện đại hóa Dự Án (Office of School 
Modernization (OSM)) và các nhân viên bộ phận.   Họ sẽ cung cấp các chương trình nghị sự, thuyết trình và các cân nhắc về địa điểm; nhóm 
dự án cũng sẽ tạo thuận lợi cho các cuộc thảo luận, ghi chép ý kiến đóng góp, triển khai các phân tích và các tùy chọn cho các cuộc họp DAG 
và các sự kiện công cộng.  
 
 Quản lý viên dự án, là điểm tiếp xúc chính yếu của Học khu cho dự án, sẽ giám sát các cuộc họp DAG và các sự kiện có công chúng tham gia.    
Tất cả các thông tin truyền đạt từ các thành viên DAG ở bên ngoài các cuộc họp DAG nên được chuyển giao đến quản lý viên dự án PPS. 

 Việc đưa ra quyết định cho dự án sẽ là trách nhiệm của Văn phòng Hiện đại hóa Trường học phối hợp với Lãnh đạo Học khu khác theo yêu 
cầu.  Các thành viên DAG thực hiện vai trò tư vấn.   

Các Hướng dẫn cho Cuộc họp 
 

• Hãy nỗ lực tham dự mọi cuộc họp và đến đúng giờ. 
• Tham gia và chia sẻ quan điểm của quý vị. 
• Cho phép tất cả các thành viên DAG được nói. 
• Lắng nghe, cân nhắc và tôn trọng quan điểm của các người khác. 


