
Trùng Tu Trường Trung Học Cấp Hai Kellogg
Các Điểm Nổi Bật trong Thiết Kế  
của Trường Kellogg
Phòng Ăn/Các Khu Vực Chung 
Phòng ăn/các khu vực chung đóng vai trò trung 
tâm của trường trung học cấp hai mới này, cung 
ứng các khoản không gian dành cho các cuộc tụ 
họp của các học sinh và các sinh hoạt cộng đồng 
sau giờ học tập.

Các Phòng Học Tập 
Để thúc đẩy sự cộng tác nhiều hơn, các nhóm lớp 
học sẽ được kết nối với nhau trên mỗi tầng lầu 
trong một khu vực học tập mở rộng.

Biểu Diễn Nghệ Thuật
Sân khấu biểu diễn nghệ thuật, nằm cạnh phòng 
âm nhạc, phục vụ như một không gian giảng dạy 
và có thể mở ra phòng tập thể dục thông qua một 
vách ngăn âm thanh, cho các buổi biểu diễn, hội 
họp và các sự kiện cộng đồng khác.

Nguồn Hỗ Trợ Cho Cộng Đồng
Thiết kế bao gồm không gian hỗ trợ và cộng tác 
cộng đồng, cung cấp sự kết nối đến với các khu 
vực cư ngụ lân cận. 

Các Cơ Sở Thể Thao 
Phòng tập thể dục cho phép hai lớp Thể dục 
cùng sử dụng chung một khoản không, với một 
bức màn ngăn. Khoảng trống đa dụng có thể 
được sử dụng cho các hoạt động thể dục thể thao 
và sử dụng cộng đồng ngoài giờ học tập.

Phòng Thí Nghiệm STEAM/Vườn Học Tập
Phòng thí nghiệm STEAM, nằm bên cạnh khu 
vườn học tập của học sinh, sẽ được sử dụng cho 
các hoạt động học tập không gian và thực hiện 
các cơ hội học tập dựa trên các dự án. Khu vườn 
học tập nới rộng lớp học ra ngoài trời với khu vực 
giáo dục về việc trồng cây.

Một Mô Hình Mới Cho Các Trường Trung Học  
Cấp Hai
Khai giảng vào mùa thu năm 2021, Trường Trung Học Cấp Hai 
Kellogg mới sẽ đại diện cho cách nhìn mới của Sở Học Chánh 
Portland đối với công việc giáo dục tại các trường trung học cấp hai, 
cung cấp các lựa chọn và chương trình mở rộng cho các học sinh.

Được hình thành thông qua một quá trình cộng tác rộng rãi với  
công Chúng. Khu vực trường Kellogg bao gồm hơn 100.000 bộ 
vuông được xây dựng mới, bao gồm cả một sân khấu biểu diễn 
nghệ thuật, phòng thể dục đa năng và các khoản không gian gắn 
liền, rộng lớn, linh động cho các sinh hoạt chung, và không gian 
dành riêng cho học tập ngoài trời. Nhà trường sẽ trở thành tâm  
điểm của khu vực lân cận vùng Đông Nam Portland, cung cấp một 
trung tâm hỗ trợ cho cộng đồng.

Hình ảnh nhìn từ Bên Ngoài Đường 69th Avenue và Franklin 
OH PLANNING + DESIGN, ARCHITECTURE

Phía trước của Trường

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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Gặp Gỡ với Tân Hiệu Trưởng của Trường Kellogg
Khi Trường Cấp Hai Kellogg khai giảng trở lại vào mùa thu, nhà giáo 
kỳ cựu Richard Smith sẽ dẫn đầu nỗ lực này với tư cách là hiệu trưởng. 
Ông Smith là hiệu trưởng của Trường Lent MG-8 kể từ năm 2018. Tại 
Trường Lent, ông đã phải đảm nhận một truyền thống không được tốt 
lắm trong việc phục vụ và cải tiến trong việc đi học thường xuyên của 
học sinh, nếp văn hóa trường học và duy trì nhân viên. Ông Smith đã 
đảm nhận vị trí mới của mình vào tháng Giêng để có một bước nhảy 
vọt về nhiều chi tiết liên quan đến việc khai giảng một ngôi trường 
hoàn toàn mới.

Các trường học Cung ứng Học sinh 
cho Trường Mới Kellogg
Theo ranh giới ghi danh đã được phê duyệt, 
các chương trình lân cận tại các trường Arleta, 
Marysville, Creston và Lent sẽ chuyển đổi từ cấu trúc 
mẫu giáo đến lớp 8 (MG-8) sang cấu trúc MG-5.  
Học sinh từ lớp 6-8 của các trường đó sẽ chuyển đến 
trường Kellogg bắt đầu từ năm học 2021-22.  
Học sinh từ lớp 6-8 trong Chương trình Hội nhập 
Song ngữ Tây Ban Nha của Bridger và Lent cũng sẽ 
được chuyển tiếp vào Kellogg.

Lớp học

Phòng Tập Thể Dục Mới

Hành lang với các tủ khóa

CÙNG NHAU XÂY DỰNG TƯƠNG LAI CỦA CHÚNG TA.
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Sở Học Chánh Portland là nơi áp dụng chính sách nâng đỡ và cơ hội việc làm bình đẳng.
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