
Xây Cất Lại Trường Trung Học Kellogg
Phòng Ăn  
Phòng Ăn được sử dụng như là trung tâm của trường 
trung học mới này, một nơi dành cho các buổi họp mặt 
của học sinh và các sinh hoạt công cộng sau giờ học.

Học tập  
Là một phần của môi trường học tập chung, các nhóm 
học sinh của các lớp học sẽ được kết nối với nhau ở mỗi 
tầng trong khu vực học tập để xúc tiến cho việc cộng tác 
được chặc chẽ hơn.

Trình diễn nghệ thuật 
Sân khấu trình diễn nghệ thuật, nằm kế phòng âm nhạc, 
một nơi dành để giảng dạy và để tập thể dục, cũng là 
một nơi linh động dành cho các buổi trình diễn, hội họp 
và các buổi tổ chức khác của cộng đồng.

Nguồn Hỗ Trợ Cộng Đồng 
Công việc thiết kế gồm có thành viên cộng đồng và các 
khu vực hỗ trợ, đem đến sự kết nối của các vùng lân cận 
tại trung tâm của ngôi trường mới này. 

Phương tiện Thể Thao
Ngoài việc sử dụng cho các buổi hội họp và trình diễn, 
phòng thể dục thể thao có thể sử dụng một lược với hai 
lớp PE cùng một lúc với một bức màng ngăn chia. Sinh 
hoạt ngoài trời, sân vận động và đường đi bộ được sử 
dụng cho những sinh hoạt về thể thao và sinh hoạt cộng 
đồng sau giờ học.

Phòng Thí Nghiệm STEAM / Vườn Học Tập
Phòng thí nghiệm STEAM, nằm bên cạnh nơi học sinh 
học về trồng trọt, sẽ được sử dụng cho các sinh hoạt và 
các dự án học tập. Lớp học về vườn cây sẽ có những sinh 
hoạt ngoài trời với những tảng đá thiên nhiên dùng để 
ngồi, các dụng cụ để sử dụng và các khu vực để học hỏi 
về trồng trọt.

Xây dựng như một công cụ học tập
Toàn bộ khuôn viên trường học sẽ được xử dụng như là 
một công cụ học tập nghiên cứu về sử dụng năng lượng 
và tính bền vững. Kỹ thuật số sẽ cung cấp dữ kiện thật về 
số năng lượng được sử dụng và sản xuất, tiết kiệm nước 
và chất lượng không khí được kiểm soát cho tòa nhà. 
Những tính năng này có thể kết hợp với kinh nghiệm  
học tập.

Mẫu Trường Mới cho Các Trường Trung Học Cấp 2
Khai mạc vào mùa thu năm 2021, Trường Trung Học Kellogg mới sẽ là 
biểu tượng cho mục tiêu của Sở Học Chánh Portland qua mô hình giáo 
dục mới cho bậc trung học cấp 2, nhầm mở thêm lớp học và chương 
trình học cho học sinh.

Là một phần trong công việc tham gia tiến trình, một cộng đồng đa 
dạng đã chia sẻ các mục tiêu và các nguyện vọng cho trường trung học 
mới này. Khuôn viên trường Kellogg sẽ được xây cất mới với hơn 100.000 
feet vuông, gồm có một sân khấu trình diễn nghệ thuật, một phòng 
dành cho thể dục và tập họp, một khu vực rộng lớn, linh động cho mọi 
người sử dụng và những khu vực học tập ngoài trời. Trường học này sẽ là 
một trọng tâm của khu vực Đông Nam Portland, cung cấp một trung tâm 
giáo dục và hỗ trợ mới cho cộng đồng.

Mặc dù Trường Trung Học Kellogg cũ đã bị phá hủy, nhưng những phần 
của tòa nhà cũ đã được tận dụng và sẽ được tích hợp vào tòa nhà mới, 
những kỷ niệm về lịch sử của trường học này được tôn trọng giữ gìn cho 
tương lai về sau.

phòng tập thể dục

69th Avenue và Ngoại Cảnh của Trường Powell

MÙA XUÂN 2017 - MÙA XUÂN 2019
Kế Hoạch & Thiết Kế
Kế Hoạch Chánh Yếu / Thiết Kế Sơ Đồ /  
Thiết kế Phát triển / Xây Cất Tài Liệu

MÙA HÈ 2019 - MÙA HÈ 2021
Xây Cất
Việc Xây Cất thực hiện trong vòng 
hai năm.

MÙA THU 2021 
Xây Cất Lại Trường Trung Học 
Kellogg Trường mở cửa

Tiến Trình Dự Án
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69th Avenue và Ngoại Cảnh của Trường Franklin 

Sử Dụng Phòng Ăn

Phòng Nhạc
Biểu hiện của OH KẾ HOẠCH + THIẾT KẾ, KIẾN TRÚC

Sở Học Chánh Portland là nơi áp dụng chính sách nâng đỡ và cơ hội việc làm bình đẳng.

PORTLAND PUBLIC SCHOOLS

CÙNG NHAU XÂY DỰNG TƯƠNG LAI CỦA CHÚNG TA.
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