PORTLAND PUBLIC SCHOOLS

Trường Trung Học Bách Khoa Benson
Hiện Đại Hóa

Những Điểm Thiết Kế Nổi Bật
• Cửa chính có tính cách lịch sử quan trọng dễ dàng
cho mọi người ra vào với sự an ninh được nâng cấp
và tiền sảnh kèm theo.
• Các cánh trong 2 tầng mới bao gồm chỗ cho các
chương trình CTE chung với nhau và không gian học
thuật nòng cốt.
• Sân làm việc CTE có chỗ làm việc & lớp học ngoài
trời có mái che / không có mái che.
• Chỗ sinh hoạt chung cho các học sinh /phòng ăn ở
vị trí trung tâm kết nối với sân trong, được coi là trung
tâm của ngôi trường mới.
• Thính phòng được nâng cấp nhưng vẫn duy trì tính
chất lịch sử trong khi bổ sung các công nghệ âm
thanh và ánh sáng mới nhất.
• Phòng Cộng Đồng mới để tạo điều kiện tương tác
với các cựu học sinh, các đối tác trong ngành và
cộng đồng.
Chỗ sinh hoạt chung cho học sinh /Phòng ăn

• Các khu vực linh hoạt cho các học sinh hợp tác, làm
việc nhóm nhỏ và giao tiếp xã hội.

Lịch Trình Dự Án
MÙA XUÂN 2019 – MÙA HÈ 2021

MÙA THU 2021 – MÙA HÈ 2024

MÙA THU 2024

Thiết kế sơ đồ / Phát triển thiết kế /
Hồ sơ xây cất / Giấy phép

Các học sinh và nhân viên sẽ
tạm thời dời đến một trường
khác trong thời gian xây cất

Khuôn viên Trường Benson hoàn
toàn hiện đại hóa mở cửa

Thiết Kế & Giấy Phép

Xây Cất

Hoàn Tất
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Lối Vào Sân Phía Nam với Các Tấm Năng Lượng Mặt Trời và Mái Nhà Phòng Thí Nghiệm Sinh Học

Các Chi Tiết về Quá Trình Hiện Đại Hóa Trường Benson
Biến Đổi Trường Học Lịch Sử Benson
Việc xây cất sẽ bắt đầu vào mùa thu năm 2021 để hiện đại hóa hoàn
toàn Trường Bách Khoa Benson. Việc tu sửa sẽ bao gồm cải tiến
chống địa chấn của các tòa nhà có ý nghĩa lịch sử và hoàn tất các
nâng cấp về sức khỏe và an toàn. Một số điểm nổi bật trong thiết
kế bao gồm các chỗ học tập CTE và phòng xưởng được cập nhật,
chỗ sinh hoạt chung cho học sinh / phòng ăn nằm ở vị trí trung tâm
kết nối với sân trong, và tu sửa lại phòng tập thể dục & thính phòng.
Toàn bộ khuôn viên trường được thiết kế với tính bền vững; nhiều
phần sẽ được tái sử dụng, hơn 40 cây mới sẽ được trồng và một dãy
các tấm năng lượng mặt trời sẽ cung cấp ít nhất 400 kW năng lượng
tái tạo. Khuôn viên trường mới được hiện đại hóa này sẽ tiếp tục
truyền cảm hứng và thu hút các thế hệ học sinh Portland đa dạng
trong tương lai.

Benson Cập Nhật Mùa Thu 2020
Nhóm thiết kế Bassetti Architects đã hoàn thành Phát Triển Thiết Kế
và hiện đang làm việc để hoàn tất Hồ Sơ Xây Cất để xin giấy phép.
Họ đang làm việc chặt chẽ với nhà thầu Andersen Construction để
hoàn thành thiết kế và xem xét các ước tính giá thầu khi họ chuẩn bị
khởi công vào mùa thu năm 2021. Để biết thêm thông tin cập nhật,
xin truy cập trang web Hiện Đại Hóa Benson http://BensonBond.
pps.net

							

BUILDING OUR FUTURE TOGETHER.

Tòa nhà MPG mới sẽ phục vụ các nhu cầu đa dạng của
học sinh

Khuôn viên trường mới cũng sẽ bao gồm một tòa nhà mới nhiều
tầng để có chỗ cho chương trình Nhiều Con Đường Đến Tốt
Nghiệp PPS (MPG) và sẽ bao gồm chỗ cho các chương trình khác
như Alliance at Benson and Meek, DART/Clinton, Teen Parent
Childcare (Nhà giữ trẻ cho con của học sinh), Dịch vụ Kết Nối Lại.
Để biết thêm thông tin chi tiết về dự án này, xin truy cập trang web
của dự án (MPG) tại: https://www.pps.net/Page/14873

Các Chương Trình Benson Tech/MPG sẽ dời đi trong lúc
xây cất

Để tăng sự an toàn và hiệu quả của dự án, tất cả học sinh và nhân
viên sẽ được tạm thời dời đi trong thời gian xây cất: Các nhân viên
và học sinh Benson sẽ chuyển đến Khuôn Viên Trường Marshall trên
SE 92nd Ave. Trường Trung Học Alliance, Dịch Vụ Kết Nối Lại và
DART/Clinton sẽ chuyển đến Khuôn Viên Trường Kenton. Chương
trình Evening & Summer Scholars đã chuyển đến Trường Trung
Học Grant.

Phương tiện di chuyển đến Khuôn Viên Trường Marshall

PPS hiện đang nghiên cứu các lựa chọn phương tiện di chuyển để
giúp học sinh Benson đến khuôn viên trường Marshall trong thời
gian xây cất ba năm. Kế hoạch di chuyển có thể bao gồm sự kết
hợp của phương tiện công cộng và dịch vụ xe buýt trường học.
Khuôn Viên Trường Marshall đang được nâng cấp để hỗ trợ chương
trình CTE độc đáo của Trườg Bách Khoa Benson.
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