
Tòa Nhà Mới MPG sẽ phục vụ các nhu cầu đa dạng của học sinh
Là một phần của trong ngân sách Trái phiếu Cải tiến Trường học năm 2020, Tòa Nhà Mới Nhiều Con đường Đưa 
Đến Tốt nghiệp (MPG) sẽ được xây dựng trong khuôn viên Trường Bách khoa Benson trong suốt ba năm hiện 
đại hóa ngôi trường này. Tòa nhà mới nhiều tầng với 85,000 SF sẽ nằm trong khu vực bãi đậu xe cũ của trường 
Benson ở góc đường NE Glisan và đường 16. Các chương trình Nhiều Con đường Đưa Đến Tốt nghiệp (MPG) 
của PPS sẽ bao gồm Alliance tại trường Benson và Meek, DART/Clinton, Trông Nom Trẻ Em Cho Cha Mẹ Là 
Thiếu Niên, Các Dịch vụ Dành Cho Cha Mẹ Là Thiếu Niên và Trung Tâm Các Dịch Vụ Kết Nối.

Tòa nhà mới MPG sẽ bao gồm một phòng thể dục có 500 chỗ ngồi, khoảng mặt bằng Makerspace để tổ chức 
một số chương trình CTE bao gồm Xe Hơi, Sản xuất, Ẩm thực và Truyền thông Kỹ thuật số. Tòa nhà LEED Gold 
được dự kiến sẽ kết hợp các nguyên tắc của thiết kế cho thông tin tích hợp về chăm sóc, một trong một số cách 
tiếp cận 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 của các học sinh.

Ngoài ra, các mặt bằng không gian mới cho các lớp học sẽ được bố trí tại Trường Trung học Bách khoa Benson 
khi được hiện đại hóa khuôn viên trường để thích nghi cho các trường Trung học Pioneer, Các Khóa học Buổi 
Tối Portland và Khóa Học Mùa Hè và Các Khóa Học Portland Virtual.

Nhiệm Vụ của Nhiều Con Đường Đưa Đến Tốt Nghiệp (MPG)
Nhiệm vụ của Nhiều Con Đường Đưa Đến Tốt nghiệp (MPG) là “cung cấp các lựa chọn giáo dục cho tất cả 
thanh thiếu niên trong việc trao quyền, tham gia và chuẩn bị cho học sinh vào đại học, đào tạo làm việc và 
quyền công dân toàn cầu trong khi phục vụ với tư cách là tiên phong cho sự thay đổi hệ thống giáo dục.”

Nhiều Con Đường Đưa Đến Tòa Nhà Tốt 
Nghiệp (MPG)

Trong Khuôn Viên Trường Bách Khoa Benson 

MÙA HÈ 2019 – MÙA HÈ 2021
Thiết Kế & Giấy Phép 
Thiết kế Sơ đồ/Phát triển Thiết kế/
Hồ sơ Xây dựng/Giấy phép

MÙA HÈ 2021 - MÙA HÈ 2024
Xây Dựng
Các học sinh và nhân viên sẽ 
chuyển chỗ trong thời gian Benson 
& MPG được xây dựng.

MÙA THU 2024 
Hoàn tất
Tòa Nhà Mới MPG được mở 
cửa hoạt động trong Khuôn 
viên Trường Benson

Thời Hạn Biểu của Dự Án  



Các chương trình MPG sẽ được di dời trong thời gian xây dựng 
Để gia tăng sự an toàn và hiệu quả của dự án, tất cả học sinh và nhân viên sẽ được di dời tạm thời trong thời 
gian xây dựng: Các chương trình của Trường Trung học Pioneer sẽ chuyển đến Cơ sở Marshall trên đường SE 
91st Ave. Trường Trung học Alliance, Reconnection và DART/Clinton sẽ chuyển đến Khuôn viên trường Kenton. 
Các Khóa Buổi Tối & Mùa Hè sẽ chuyển đến Trường Trung học Grant. Bắt đầu từ năm học 2021-2022, PISA phục 
vụ cho những học sinh mới đến Học khu sẽ được mở rộng từ một địa điểm tại trường Benson để hợp nhất với 
các dịch vụ dành cho học sinh mới tại trường Trung học Roosevelt & Leodis V. McDaniel (trước đây là Madison).
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Sở Học Chánh Portland là một cơ sở khẳng định trong hoạt động và công bằng trong tuyển dụng

CHÚNG TA CÙNG XÂY DỤNG TƯƠNG LAI. 
http://BensonBond.pps.net • BHSMod@pps.net • 503-916-2222  Portland Public Schools 
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