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Báo cáo của Hội đồng: Kế hoạch tổng thể xây dựng 
lại Trường Trung Học Madison đã được phê duyệt  

Kế hoạch xây dựng lại Trường Trung Học Madison đã tiến một bước quan trọng khi Hội Đồng 

Quản Trị Giáo Dục Sở Học Chánh Portland phê chuẩn một kế hoạch tổng thể cho dự án. 

Bằng một cuộc bỏ phiếu 7-0 tại cuộc họp ngày 22 tháng 5, Hội đồng quản trị đã thông qua Nghị 

quyết 5654, chấp thuận kế hoạch xây dựng một khuôn viên trường học hiện đại hóa có diện tích 

298.000 foot vuông có khả năng giáo dục 1.700 học sinh. 

"Đêm nay là một cột mốc quan trọng," Chủ tịch Hội đồng Julia Brim-Edwards nói. 

Việc xây dựng lại sẽ được tài trợ bởi trái phiếu năm 2017 được các cử tri Portland thông qua. 

Trái phiếu cũng sẽ tài trợ xây dựng Trường Trung Học Cấp Hai Kellogg mới và cải tiến các trường 

trung học Benson và Lincoln. 

Việc xây cất ở Madison, sẽ tốn từ 181 triệu đến 196 triệu đô la, sẽ bắt đầu vào mùa hè năm 

2019. Các lớp học Madison sẽ chuyển đến khuôn viên Trường Trung Học Marshall trong hai năm 

trước khi các học sinh và nhân viên quay trở lại để bắt đầu năm học 2021-22. 

Thiết kế sẽ đánh dấu địa lý độc đáo của khu vực và kết hợp các nền văn hóa đa dạng của toàn 

tập thể học sinh. Sau khi một nghiên cứu phát hiện ra các học sinh Madison sử dụng nhà ăn 

nhiều hơn ở các trường khác, các nhà thiết kế đã vẽ ra một khu vực sinh hoạt chung lớn hơn 

bình thường sẽ thay thế nhà ăn hiện tại và ở gần cửa trước. 

Các kế hoạch khác bao gồm xây dựng lại các sân baseball và softball theo cách phản ánh sự đối 

xử công bằng của hai môn thể thao, với sân cỏ mới sẽ cho phép sở học chánh sử dụng nhiều 

hơn. Các khán đài của sân vận động sẽ được xây dựng lại cho 2.000 khán giả. 

Thính phòng của trường, hiện chứa được 1.300 khán giả, sẽ giảm khoảng một phần ba và trở 

thành một nhà hát tối tân. Những thay đổi khác bao gồm bãi đậu xe và lối xe ra vô được tân 

trang lại sẽ giúp luồng giao thông và giảm tắc nghẽn giao thông hàng ngày khỏi Đại lộ 82 

Để xem xét thêm về các kế hoạch, hãy xem báo cáo tổng thể 510 trang. master plan report. 

Trong các hoạt động khác của Hội đồng quản trị: 

 Bằng một cuộc bỏ phiếu 6-0 (thành viên Scott Bailey không có mặt trong các phần đầu 

của cuộc họp), Hội đồng đã thông qua Nghị quyết 5653, trong đó thiết lập một chính 

sách về việc thiên vị người nhà. (Read the policy.) Chính sách này là phần đầu tiên của 

một chính sách lớn hơn về xung đột lợi ích mà Hội đồng đang thiết lập.   

https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/219/00-Bond%20Materials.pdf
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 Hội đồng quản trị đã đọc lần đầu tiên chính sách sửa đổi về chăm sóc sức khỏe học sinh 

của sở học chánh. Chính sách toàn diện, bao gồm các lĩnh vực như dinh dưỡng, giáo dục 

thể chất, thực phẩm lành mạnh và hoạt động thể chất, sẽ phản ánh các ủy nhiệm mới 

của tiểu bang. Nghị quyết phê chuẩn các thay đổi đã được đưa vào giai đoạn bình luận 

công khai 21 ngày. (See the proposed changes.) 

 Hội đồng đã nghe một báo cáo sớm về các kế hoạch thay đổi biệt danh cho Trường 

Trung Học Franklin, được ra lệnh tại cuộc họp Ngày 8 tháng Năm (ordered at its May 8 

meeting). Nhân viên đang làm việc với hiệu trưởng Franklin Juanita Valder để thành lập 

một ủy ban đặt tên bao gồm các học sinh, thành viên cộng đồng và cựu học sinh, và 

đang làm việc để hoàn thành một chỉ thị hành chính về quá trình này. Quá trình đổi tên 

sẽ bắt đầu vào Tháng Tám, với thời hạn của Hội đồng là Ngày 20 tháng 6 năm 2019 để 

hoàn thành một biệt danh mới. 

 Hội đồng quản trị vinh danh các thủ khoa cho lớp tốt nghiệp 2017-18. (See the complete 

list) 

 

https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/219/05-22-18%20Final%20Packet.pdf
https://www.pps.net/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=4&ModuleInstanceID=1492&PageModuleInstanceID=1594&ViewID=ad4d6d9d-7046-48e7-a548-a6a23a68d076&RenderLoc=0&FlexDataID=125306&PageID=1
https://www.pps.net/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=4&ModuleInstanceID=1492&PageModuleInstanceID=1594&ViewID=ad4d6d9d-7046-48e7-a548-a6a23a68d076&RenderLoc=0&FlexDataID=125306&PageID=1
https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/4/valedictorians.2017-18.2.pdf
https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/4/valedictorians.2017-18.2.pdf

