
Hãy đến tham dự Lễ Kỷ Niệm Khởi Công cho Tòa Nhà Multiple 
Pathways to Graduation mới vào Thứ Bảy, Ngày 10 Tháng 9 
lúc 11 giờ sáng 
 
Kính gửi các học sinh, gia đình, và cộng đồng Multiple Pathways to Graduation (Nhiều Con Đường Dẫn 
Đến Tốt Nghiệp) 
 
Chúng tôi muốn mời quý vị đến tham dự một Lễ Khởi Công đặc biệt để khởi động việc xây dựng tòa nhà 
Multiple Pathways to Graduation (MPG) mới vào Thứ Bảy, Ngày 10 Tháng 9 lúc 11:00 sáng. Lễ kỷ niệm 
khởi công sẽ xảy ra tại địa điểm của Tòa nhà MPG tương lai địa chỉ là 1530 NE Glisan. 
Nhấn vào đây để xem tờ thông tin về sự kiện khởi công Click here to view the Multiple Pathways to 

Graduation Ground Breaking event flyer.  Español |Tiếng Việt | 中文 | Русский | Soomaali 

 
 

Một tòa nhà sáng tạo mới 
Là một phần của chương trình Trái Phiếu PPS, tòa nhà Multiple Pathways to Graduation (MPG) mới sẽ 
được xây dựng trong khuôn viên Trường Bách Khoa Benson bắt đầu từ mùa hè năm 2022. Tòa nhà nhiều 
tầng 85.000 SF mới sẽ nằm trong bãi đậu xe cũ của Trường Benson ở góc đường NE Glisan Street và 16 
Ave. Các chương trình Multiple Path to Graduation (MPG) sẽ bao gồm Alliance at Benson and Meek, 
DART/Clinton, Teen Parent Childcare, Teen Parent Services và Reconnection Services and Center.  
Nhấn vào đây để xem tờ thông tin về dự án MPG. Click here to view the MPG project fact sheet.  

Español | Tiếng Việt | Русский | Soomaali | 中文 
 
Tòa nhà MPG mới sẽ bao gồm một phòng thể thao 500 chỗ ngồi và một không gian Makerspace, đồng 
thời sẽ có chỗ cho một số chương trình CTE bao gồm Sửa xe, Sản xuất, Ẩm thực và Truyền thông Kỹ 
thuật số. Tòa nhà được đề xuất LEED Gold này sẽ kết hợp các nguyên tắc thiết kế thông tin về chấn 
thương, một trong các phương cách thiết kế để tạo ra một môi trường hỗ trợ đầy đủ các nhu cầu đa 
dạng và cụ thể của các chương trình MPG và các học sinh. 
 
Để biết thêm thông tin về tòa nhà Multiple Pathways to Graduation mới, hãy truy cập trang web của dự 
án tại: https://www.pps.net/Page/14873. 
 

Tòa nhà mới sẽ mở cửa vào năm 2024 
Quá trình xây dựng sẽ kéo dài hai năm và tòa nhà mới sẽ mở cửa vào đầu năm học 2024-25 cùng thời 
điểm với khuôn viên Trường Bách Khoa Benson được hiện đại hóa mở cửa trở lại. Để xem tòa nhà 
Multiple Pathways to Graduation mới trực tuyến được sáng tạo bởi Bassetti Architects, xin nhấn vào đây 
please click here. 
 

Cám ơn các cử tri 
PPS và Văn Phòng Hiện Đại hóa Trường Học cám ơn các cử tri đã thông qua Trái Phiếu Trường Học 2012, 
2017 và 2020. Những trái phiếu này cho phép PPS tiếp tục công việc quan trọng là nâng cấp sức khỏe, sự 
an toàn và chức năng của các tòa nhà trường học cũ của chúng tôi. Để biết thêm thông tin về các dự án 
trái phiếu PPS, xin truy cập trang web PPS Bond webpage.  Nếu có thắc mắc, xin liên lạc với Văn Phòng 
Hiện Đại Hóa Trường Học tại schoolmodernization@pps.net. 
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