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Hiện Đại Hóa Trường Madison

Tổng Quan về Hiện Đại Hóa
Vào mùa thu năm 2021, Trường Trung Học Madison sẽ
mở cửa trở lại là một cơ sở được hiện đại hóa hoàn toàn,
rộng 292.000 foot vuông với sức chứa 1.700 học sinh. Hơn
170.000 feet vuông xây cất mới, bao gồm hai rạp hát, một
khu vực sinh hoạt tập thể và hai phòng tập thể dục sẽ kết
hợp hoàn hảo với các tòa nhà hiện đại giữa thế kỷ. Môi
trường học tập mới của thế kỷ 21 này sẽ cung cấp cho tập
thể học sinh đa dạng nhất Portland, những người nói hơn
30 ngôn ngữ, với các cơ sở mới, các chương trình và các cơ
hội để thành công
Trường được thiết kế thông qua một nỗ lực thiết kế và lập
kế hoạch trong nhiều năm, thu thập ý tưởng của hàng
trăm nhân viên, học sinh và các bên liên quan trong cộng
đồng. Điều này đã được thực hiện qua một loạt các buổi
lắng nghe, các cuộc họp công cộng và các buổi hội thảo
tương tác nhằm tạo ra một khuôn viên trường học sẽ
truyền cảm hứng và hỗ trợ các học sinh và nhân viên trong
nhiều thập kỷ tới.

Các Điểm Nổi Bật của Hiện Đại Hóa
Phòng Ăn / Khu Vực Sinh Hoạt Tập Thể & Hội Trường
ở Ngã Tư
Khu vực sinh hoạt tập thể sẽ là trung tâm của ngôi trường hiện đại hóa và sẽ
hoạt động như một không gian chào đón ở lối vào chính. Hội trường ở ngã
tư sẽ kết nối tất cả các cánh chính của tòa nhà và tất cả các lớp học
ở ba tầng.

Cánh Khoa Học
Các phòng thí nghiệm khoa học sẽ được hợp nhất gần phía trước của
trường học và được làm nổi bật như một tấm gương sáng của ngôi
trường mới.

Nghệ Thuật Biểu Diễn
Một cơ sở âm nhạc và rạp hát mới, hiện đại sẽ phục vụ cả trường học và
cộng đồng địa phương

Các Nguồn Lực Cộng Đồng
Một trung tâm giữ trẻ, phòng khám sức khỏe công cộng, và kho thực phẩm
cộng đồng sẽ tiếp tục phục vụ cộng đồng.

Các Cơ Sở Thể Dục thể Thao
Tòa nhà thể dục thể thao hoàn toàn mới sẽ bao gồm phòng thể dục thể
thao chính có 1.700 chỗ ngồi, phòng tập thể dục phụ trợ, phòng tập tạ và
phòng đấu vật/khiêu vũ. Khu vực sân thể thao bao gồm một sân
softball mới.

Giáo dục Kỹ thuật Nghề nghiệp CTE
Các học sinh trong ngôi trường mới được hiện đại hóa sẽ có quyền truy cập
vào các phòng thí nghiệm đặc biệt về thiết kế kỹ thuật số, kỹ thuật, người
máy, nghệ thuật kỹ thuật số, y sinh, điêu khắc, xây cất và nông nghiệp bền
vững. Ngoài ra, một khu vực Makerspace hoàn toàn mới sẽ hỗ trợ học tập
dựa trên dự án.

Cập nhật Mới nhất

Trang web Hiện đại hóa Madison:
http://MadisonBond.pps.net

Tiến trình Dự án
MÙA XUÂN 2016 - MÙA XUÂN 2019

MÙA HÈ 2019 - MÙA HÈ 2021

MÙA THU 2021

Lập kế hoạch & Thiết kế

Xây dựng

Quy hoạch tổng thể / Thiết kế Sơ đồ /
Phát triển Thiết kế / Tài liệu Xây dựng

Cộng Đồng Madison sẽ chuyển
đến Trường Marshall trong các năm
học 2019-2020 và 2020-2021.

Trường Madison được hiện
đại hóa hoàn toàn sẽ mở

PORTLAND PUBLIC SCHOOLS

Main Gymnasium

Cập Nhật Xây Cất
Việc xây cất chỉ còn chưa đầy một năm nữa.
Khuôn viên trường học được hiện đại hóa có
một diện mạo và cách bài trí mới với các phần
bên ngoài của các tòa nhà rạp hát và phòng
tập thể dục mới đã gần hoàn tất. Phần lớn
trọng tâm bây giờ là kết cấu nội thất và công
việc đó sẽ tiếp tục trong những tháng tới.
Tiếp theo các hệ thống cơ khí và cách nhiệt là
công việc lát tường, sơn và hoàn thành công
việc. Vào mùa xuân, khi thời tiết cải thiện, bạn
sẽ thấy nhiều công việc làm đẹp phong cảnh
khuôn viên trường. Sẽ không lâu nữa các
học sinh sẽ trở lại trường trung học mới nhất
trong Sở Học Chánh.

Dự Án ĐổiTênTrường Madison
Madison là một trong hai trường trung học PPS đang tiến hành thủ tục đổi tên để đáp lại những mối quan tâm
của học sinh và cộng đồng về các niềm tin và hành động phân biệt chủng tộc của các tổng thống Hoa Kỳ mà
trường học được đặt tên theo họ. Nỗ lực này được bắt đầu bởi các học sinh Madison, những người muốn một
tên trường phù hợp hơn với các giá trị của cộng đồng họ. Để biết thêm thông tin, xin theo liên kết trên trang
web của Trường Trung học Madison.
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