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Nhờ các cử tri ủng hộ Trái phiếu Tháng 5 năm 2017, Trường trung học cấp hai Kellogg đang 
được xây dựng lại. Trái phiếu cũng đang tài trợ cho việc xây dựng lại hoặc hiện đại hóa 3 trường 
trung học và cung cấp 150 triệu đô la cho các dự án về sức khoẻ và an toàn trên toàn sở học 
chánh. 
 
Tại sao Trường Kellogg được xây dựng lại thay vì tu sửa lại? 

Là một phần của việc đề cử Trái phiếu Tháng 5 năm 2017, Hội đồng Quản trị Sở học chánh đã 
chọn phương án xây dựng lại hoàn toàn vì nó ít chi phí hơn sửa chữa/bổ sung và cho phép sở 
học chánh xây dựng một cơ sở hiện đại giải quyết tất cả các vấn đề sức khoẻ và an toàn hiện có 
tại Kellogg trong khi đáp ứng tất cả các nhu cầu chương trình cần thiết của của một trường 
trung học đệ nhất cấp PPS mới. Để biết thêm thông tin xin đọc tài liệu này: For more 
information read the PPS Kellogg Replacement vs. Renovation/Addition Options document. 
 

Sẽ có những nỗ lực để bảo tồn các bộ phận hiện có trong tòa nhà mới không? 

Trường trung học cấp hai Kellogg mới sẽ bảo tồn các phần của tòa nhà hiện tại và hòa nhập các 
thành phần này vào tòa nhà và khu vực mới để bảo vệ lịch sử của Kellogg. Dự án hiện đang đề 
xuất thu hồi một số các bộ phận của tòa nhà như một phần của quá trình phá dỡ. Một khi thiết 
kế bắt đầu, những thành phần này sẽ được hòa nhập vào dự án. Là một phần của nỗ lực thu 
hồi, các thành phần nội thất như sàn gỗ cũ sẽ được bảo quản và sử dụng lại trong tòa nhà mới. 

Thời gian xây cất là bao lâu? 

Lịch trình xây cất hiện tại bắt đầu từ mùa xuân năm 2019 đến mùa thu năm 2020. Sau khi đấu 
thầu và nhà thầu đã được lựa chọn, nhóm dự án sẽ xem xét lịch trình xây dựng chi tiết của nhà 
thầu và kế hoạch dàn dựng. Sở học chánh sẽ cung cấp cho những người hàng xóm và cộng đồng 
lịch trình xây cất, kế hoạch và các dự đoán ảnh hưởng khác đến khu hàng xóm khi kế hoạch sẵn 
sàng được thực hiện. 

Việc xây cất có ảnh hưởng gì đến khu hàng xóm? 

Kế hoạch dàn dựng của nhà thầu được sở học chánh xem xét sẽ bao gồm các chi tiết về việc xe 
dùng cho việc xây cất đến khu vực trong giai đoạn phá dỡ và xây dựng của dự án. Vì khu vực xây 
cất có hạn chế nên có thể trong giai đoạn xây dựng mới cần phối hợp với các chủ bất động sản 
gần đó để cung cấp chỗ đậu xe bổ sung cho xe xây cất nếu không đủ chỗ đậu xe trong khu xây 
cất; điều này sẽ được xác định và phối hợp trước khi xây dựng. 
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Sẽ phải đóng cửa đường phố trong thời gian dài không? 

Nhu cầu có thể phải đóng cửa đường phố  chưa được xác định, nhưng có thể sẽ là tối thiểu. Có 
thể đóng cửa một phần đường SE 69th vào các thời điểm được chọn trong quá trình xây dựng. 
Những người hàng xóm sẽ được thông báo trước về những đóng cửa này. 

Quá trình cụ thể về việc ngăn chận chất chì/chất asbestos trong lúc phá dỡ là gì? 

PPS đã ký hợp đồng với một chuyên gia hủy bỏ chất thải nguy hại để xác định cách ngăn chặn 
chất chì/chất amiăng xảy ra trong quá trình phá dỡ để làm đúng theo các hướng dẫn an toàn 
của sở học chánh, địa phương, tiểu bang và liên bang. 

Việc gì sẽ xảy ra với không gian xanh và chỗ chơi và những nơi này có tiếp tục cho các người 
hàng xóm sử dụng ngoài giờ học không?   

Chương trình và kế hoạch hiện tại bao gồm các sân chơi tích cực, đa mục đích và một sân chơi 
có mái nhà che được sử dụng ngoài giờ học cho cư dân trong khu hàng xóm, cả hai cách không 
cần xin phép và xin phép qua đơn District’s Civic Use of Building. 

Hồ bơi có phải là một phần của thiết kế không? 

Không có kế hoạch bao gồm một hồ bơi trong dự án này. 

Điều gì sẽ được thực hiện để cải thiện khả năng đi bộ qua sân trường để kết nối tốt hơn các 
khu hàng xóm? 

Chương trình và kế hoạch hiện tại sẽ nâng cao khả năng đi bộ qua sân trường với các lối đi dành 
cho người đi bộ ngang qua trường và chỗ đậu xe đạp dành cho người hàng xóm ngoài giờ học. 

Việc gì sẽ xảy ra với các cây cổ thụ hiện có trong khuôn viên trường Kellogg? 
 
Các cây trên đường sẽ được bảo tồn ở mức tối đa. Các cây cối hiện có, đặc biệt là các cây sồi 
lớn vẫn đang được đánh giá để xác định liệu chúng có thể được bảo tồn như là một phần của 
thiết kế trường học tổng thể. 
 


