Benson chuẩn bị trình diễn nhiều chương trình của
trường trong Tech Show thường niên lần thứ 99
Quý vị muốn thấy robot hoạt động không? Chơi với các bảng dòng và thử các thí nghiệm hóa
học? Mua các tác phẩm của các nghệ sĩ học sinh tài năng? Xem trưng bày các dự án nhà vi mô và
công nghệ nhà thông minh? Xem một chương trình phát thanh báo chí trực tiếp? Xem kim loại
nóng chảy đổ ra?
Chúng tôi có một sự kiện cho quý vị. Benson Tech Show sẽ được tổ chức lần thứ 99 vào Thứ
Năm và Thứ Sáu, Ngày 14-15 tháng 3. Sự kiện miễn phí sẽ xảy ra từ 6 đến 9 giờ tối cả hai đêm.
Sự kiện này là một cuộc trưng bày cho nhiều chương trình được cung cấp tại Trường Trung Học
Bách Khoa Benson, được biết đến là trường trung học giáo dục kỹ thuật bốn năm hàng đầu của
Oregon. Benson "cung cấp sự học tập nghiêm ngặt và đào tạo thực tế chuẩn bị cho các học sinh
vào đại học và lực lượng lao động thế kỷ 21 có kỹ năng cao, được trả lương cao."
Benson, tọa lạc tại 546 NE 12th Ave., sẽ mở cửa cho công chúng và khách đến thăm có thể đi
qua các hành lanh và xem 32 trưng bày trong các lớp học và các phòng khác. Ngoài các trưng
bày được liệt kê ở trên, cũng sẽ có:
•

•
•
•

•

Một trưng bày các tùy chọn thiết kế cho khuôn viên Benson, dự kiến sẽ trải qua một
hiện đại hóa trọng đại (major modernization campaign) bắt đầu vào năm 2021. Một mô
hình quy mô chi tiết của phòng tập thể dục và nguyên khuôn viên trường sẽ được trưng
bày.
Các trình bày các nhà máy, máy tiện, kích thủy lực và máy móc công nghiệp khác.
Một phòng chụp hình chân dung, nơi du khách có thể chụp hình.
Ba trưng bày y tế khác nhau, bao gồm một bài học CPR, kiểm tra bệnh tiểu đường, các
trình bày tiểu phẩu và khâu vết thương, và trình bày các kỹ thuật đánh răng và dùng chỉ
nha khoa đúng cách.
Bán các niên giám Benson của những năm trước, từ 1970 đến 2012, hầu hết trong tình
trạng mới.

Để biết danh sách đầy đủ các trưng bày, xem trang web sự kiện event webpage.
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