SỞ HỌC CHÁNH PORTLAND
FRANKLIN

Hiện Đại Hóa Franklin

Một khoản đầu tư $113 Triệu trong khu vực Đông Nam Portland

Phòng tập thể dục / y sinh / Nghệ thuật ẩm thực mới đã gần được
hoàn thành

Việc xây gạch đang hoàn tất

Quá trình xây dựng hoàn thành một nửa.

Quá trình xây dựng nhằm hiện đại hóa Franklin vẫn giữ đúng tiến độ
khi việc nâng cấp tòa nhà lịch sử từ năm 1915 được diễn ra đồng thời
với việc xây dựng các cơ sở mới, bao gồm các tòa nhà như phòng
tập thể dục / y sinh / Nghệ thuật ẩm thực, Trung tâm trình diễn Nghệ
thuật, CTE / không gian cho người làm việc và Trung Tâm Học Sinh.
Các lớp gạch và lớp dán bên ngoài của rất nhiều các tòa nhà mới đã
gần như hoàn chỉnh trong khi dàn khung và các thiết bị máy móc
trên trần đang được tiến hành lắp đặt. Bên trong dàn khung của
tòa nhà năm 1915, việc lắp đặt các vách thạch cao, sơn và trần dạng
kẻ ô làm nổi bật việc xây dựng lại các không gian bị hủy hoại trước
đây. Các cầu thang mới sẽ rất nhanh chóng được xây dựng trong
sảnh chính trong khi thính phòng cũ được cải biến thành trung tâm
truyền thông mới.

Các nâng cấp nội thất

Sự chuyển chỗ thuận lợi đến Marshall

Các học sinh Franklin đã chuyển chỗ thành công đến trường Marshall
tại 3905 SE 91 Ave. cho giai đoạn xây dựng kéo dài hai năm. Để tìm
hiểu thêm về các tuyến đường đi đến trường Marshall, xem các lịch
trình trên trang TriMet tại: http://trimet.org/schedules/index.htm .

Franklin đã được hiện đại hóa sẽ mở cửa
vào Mùa Thu 2017

Dự án vẫn theo đúng lịch trình để một Franklin đã được hiện đại hóa
sẽ mở cửa lại vào đầu năm học 2017-18. Nhân viên trường sẽ bắt đầu
quá trình chuyển đến trường mới vào mùa hè năm 2017. Tham quan
và nghi lễ đặc biệt để mừng sự mở cửa của ngôi trường đã được
hiện đại hóa sẽ được công bố tại FranklinBond.pps.net khi các chi
tiết được sẵn sàng.

Các tuyến xe buýt TriMet
Để tìm hiểu thêm về các tuyến đường xe buýt cho chuyến đi
của quý vị đến trường Marshall, xem lịch trình Trimet tại trang:
http://trimet.org/schedules/index.htm
Đến đây để tải ứng dụng Trimet:
http://trimet.org/apps/index.htm

Thời gian dự án
MÙA THU 2013  MÙA XUÂN 2015

MÙA HÈ 2015  MÙA HÈ 2017

MÙA THU 2017

Kế hoạch và Thiết Kế

Xây Dựng

Kế hoạch tổng quát/ Sơ Đồ Thiết
Kế / Phát triển thiết kế / Giấy tờ xây
dựng hoàn thành

Học sinh chuyển đến trường Trung
Học Marshall cho năm học 2015-2016
và 2016-2017

Trường Trung Học Franklin đã
hoàn toàn hiện đại hóa mở cửa

SỞ HỌC CHÁNH PORTLAND

Franklin mới: Những điểm nổi bật

• Kế hoạch này hòa nhập lịch sử lâu đời của trường với các cơ

• Không gian cho các Con Đường Sự Nghiệp trong STEM, Mỹ

• Một trung tâm trình diễn nghệ thuật mới sẽ là tiêu điểm của

• Một sân thể thao với cấu tạo 90 độ để phù hợp với nhu cầu mới

• Một lối vào hai tầng hào hứng đem đến cho học sinh và cộng

• Chuyển đổi thính phòng hiện tại thành một trung tâm truyền

sở vật chất tiên tiến mới để chuẩn bị cho học sinh đối mặt với
những thách thức của tương lai.
ngôi trường hiện đại.

đồng một không gian để họp mặt, làm việc và học tập.

Thuật Công Nghiệp, Y tế Khoa học / Y Sinh, Nghệ Thuật Nấu Ăn,
Truyền Thông Kỹ Thuật Số, và Luật / Hiến pháp.
trong thể thao và phòng y học thể thao.

thông mới để cho phép không gian hoành tráng này có thể tiếp
tục phục vụ cộng đồng Franklin

Những điểm mốc của dự án

• Dự án được tư vấn bởi nhóm tư vấn thiết • Hoàn thành các giai đoạn Kế hoạch tổng
kế Franklin (DAG)

• Các cuộc họp và hội thảo được tổ chức
với cộng đồng, nhân viên và học sinh

• Thành lập các ưu tiên cộng đồng
• Sức chúa cho 1700 học sinh
• Hình dung phương pháp học tập liên

quát/ Sơ Đồ Thiết Kế / Phát triển thiết kế /
Giấy tờ xây dựng

• Nhân viên và học sinh chuyển tiếp thành
công đến trường Marshall

• Quá trình xây dựng vượt qua điểm mốc

½. Tiến độ dự án vẫn theo đúng dự định.

quan đến nghề nghiệp

Cùng nhau xây dựng tương lai của chúng ta.
SCHOOL BUILDING
IMPROVEMENT BOND

http://Franklinbond.pps.net • 503-916-2222
www.facebook.com/pps.homepage @ppsconnect
Các Trường Công Lập Portland là một nhà tuyển dụng cơ hội bình đẳng và nâng đỡ các thành phần thiệt thòi (hành động khẳng định)

