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Vận động sự Tham gia của Cộng đồng 
Sau khi thông qua trái phiếu năm 2017, PPS hiện vẫn 
đang tiến hành với kế hoạch và thiết kế cho việc hiện 
đại hóa Trường Trung học  Benson Polytechnic. Kế 
hoạch tổng thể bao gồm cải tạo chủ yếu các tòa nhà 
lịch sử quan trọng và những công trình bổ sung mới 
cho khuôn viên của trường. PPS hiện đang thu thập ý 
kiến đóng góp của công chúng về việc tái thiết kế 
Trường Trung học Benson Polytechnic và đang tìm 
kiếm các tình nguyện viên tham gia Nhóm Tư vấn 
Thiết kế Benson Polytechnic (DAG).

Hãy tham gia Nhóm Tư vấn Thiết kế Benson 
Polytechnic (DAG)
Nhóm Tư vấn Thiết kế Benson Polytechnic sẽ bao 
gồm các vị phụ huynh, giáo viên, học sinh, cựu học 
sinh, đối tác và các đại diện cộng đồng sẽ tham gia 
phát triển việc thiết kế của trường Trung học Phổ 
thông Benson Polytechnic hiện đại hóa. Nhóm sẽ 
bao gồm các thành viên đại diện cho các học viên, 
giáo viên, cựu học viên, chuyên gia trong ngành, quý 
phụ huynh, chương trình học, trang web tiềm năng 
và / hoặc đối tác hùn vốn, quản lý trường học và đại 
diện hội đồng nhà trường. Nhóm sẽ gặp nhau vào 
tối thứ năm, khoảng sáu lần, trong niên khóa 
2018/2019. 

Sứ mệnh của  Nhóm Tư vấn Thiết kế
Mục tiêu của DAG là phát triển toàn diện, công 
bằng, tích hợp và tạo ra một thiết kế khuôn viên 
trường trung học mang tính tầm nhìn với sự tham  
gia cộng đồng trường học đích thực. Các thành  
viên được dự kiến sẽ phục vụ trong khoảng một  
năm xuyên suốt các giai đoạn quy hoạch và thiết  
kế sơ bộ. 

Chi tiết Dự án Benson Polytechnic
Việc xây dựng dự kiến bắt đầu vào năm 2021. Các 
em học sinh sẽ vẫn còn hoạt động trong khuôn viên 
trường học khi công tác xây dựng được tiến hành 
thực hiện trong ba giai đoạn liên tiếp với mỗi năm 
một giai đoạn. 

Get Involved and Stay Informed
Để Tham gia Nhóm Tư vấn Thiết kế Benson 
Polytechnic hãy sử dụng ứng dụng trực tuyến tại 
đây: BensonBond.pps.net. Nếu quý vị không thể 
tham gia DAG, quý vị vẫn sẽ có cơ hội tham gia vào 
một Hội thảo Thiết kế Công cộng Benson 
Polytechnic hoặc tham dự một Open House vào năm 
2019. Để biết thêm thông tin và cập nhật mới nhất, 
hãy truy cập trang web của dự án:  
BensonBond.pps.net. Hãy ghi danh danh sách gửi 
thư của dự án Benson Polytechnic tại  
BHSMod@pps.net.

Giúp Chúng tôi Tạo lập một Trường Trung học phổ thông  
Benson Polytechnic Hiện đại
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