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Hội đồng Giáo dục hỗ trợ kế hoạch hiện đại hóa 
Benson mở rộng 

Vào Ngày 26 Tháng 2, Hội đồng Giáo dục PPS đã bỏ phiếu để mở rộng kế hoạch dự án hiện đại 
hóa Trường Benson để bao gồm tất cả các chương trình Multiple Pathways to Graduation (MPG) 
hiện đang ở trong khuôn viên Trường Benson. 

Kế hoạch tổng thể trước đó, được phát triển từ năm 2016 đến 2018, được dự kiến với khả năng 
chứa 1.700 học sinh Trường Trung Học Bách Khoa Benson và không có các chương trình 
Multiple Pathways to Graduation. Nhưng sở học chánh đã tổ chức một loạt các buổi họp lắng 
nghe, phân tích các nhu cầu của từng chương trình MPG và khảo sát các địa điểm khác trong sở 
học chánh nơi các chương trình này có thể được chuyển đến. Từ những cuộc họp và phân tích 
này, rõ ràng rằng vị trí trung tâm của Benson và khả năng cung cấp trải nghiệm học tập thực 
hành mang đến cho các học sinh MPG cơ hội tốt nhất để thành công. 

Trong Kế hoạch tổng thể Benson đã được sửa đổi, thêm chỗ lớp học sẽ được ấn định trong 
khuôn viên Benson để cung cấp các lớp học cho các chương trình Portland International Scholars 
Academy (PISA), Trường Trung Học Pioneer, Portland Evening and Portland Summer Scholars, và  
Portland Virtual Scholars.  

Một tòa nhà độc lập riêng biệt từ 33.000 đến 41.000 feet vuông, được xây dựng trên cơ sở 
Benson, cũng sẽ được sử dụng để chứa Trường Trung Học Alliance tại Benson, Trung tâm Kết nối 
và Dịch vụ, Teen Parent Childcare và DART/Trường Clinton. Tòa nhà mới này được ước tính tốn 
từ 24 triệu đến 36 triệu đô la và sẽ được tài trợ qua Trái phiếu Trường học năm 2020. 

Để bảo đảm dự án Benson vẫn theo đúng kế hoạch, Hội đồng Giáo dục dự kiến sẽ thực hiện một 
cuộc vận động trái phiếu xây dựng vào năm 2020 để hỗ trợ tất cả các giai đoạn xây dựng khuôn 
viên Benson đang xảy ra, trong số các dự án khác. Điều này sẽ phụ thêm vào số tiền còn lại từ 
Trái phiếu 2017 được phân bổ cho dự án Benson. Nếu trái phiếu không được đề cử hoặc cử tri 
không thông qua vào năm 2020, dự án Benson, bao gồm tòa nhà dành riêng cho MPG, dự định 
sẽ được hoàn thành bởi Trái phiếu Full Faith và Credit Bond. 

Trong quá trình hiện đại hóa kéo dài ba năm bắt đầu vào mùa hè năm 2021, các nhân viên và 
học sinh Benson, bao gồm Trường Trung Học Pioneer, sẽ tạm thời được chuyển đến khuôn viên 
Trường Trung Học Marshall. Các chương trình Portland Evening và Portland Summer Scholarship 
và PISA sẽ được đặt tại Trường Trung Học Grant trong suốt thời gian xây dựng Benson, và các 
chương trình MPG khác sẽ được chuyển đến Trường Kenton. 

Trái phiếu 2017 đã tài trợ cho việc hiện đại hóa các trường trung học Benson và Madison và xây 
dựng lại Trường Trung Học Lincoln và Trường Trung Cấp Kellogg. Trái phiếu cũng cung cấp 150 
triệu đô la cho các chương trình nâng cấp sức khỏe và an toàn. Để biết thêm thông tin về dự án 
Benson, vui lòng truy cập trang Benson modernization webpage. 

https://www.pps.net/Page/1838
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