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PPS tiếp tục làm việc để nâng cấp các mái trường  

Thay các mái nhà bị dột và hư hỏng trong Sở học chánh Portland là ưu tiên hàng đầu của các cử 

tri kể từ Trái phiếu Cải thiện Xây dựng Trường học năm 2012. Hai mươi mốt dự án mái nhà mới 

đã được hoàn thành qua Trái phiếu 2012 và nỗ lực đó vẫn tiếp tục nhờ vào Trái phiếu An toàn và 

Sức khỏe 2017. 

Các dự án mái nhà gần đây đã được hoàn thành tại các trường Beverly Cleary K-8 at Fernwood, 

Dr. Martin Luther King Jr., Trường Tiểu Học Rigler và Trường Tiểu Học Sitton. Một nửa mái nhà 

lớn tại Trường Trung Cấp Jackson cũng được nâng cấp vào năm 2019, phần còn lại sẽ được hoàn 

thành vào mùa hè năm 2020. 

Các mái nhà mới cung cấp một nâng cấp địa chấn quan trọng cho các trường học 

Thay thế mái nhà làm tăng tuổi thọ của tòa nhà, cải thiện hiệu quả năng lượng và chất lượng 

không khí trong trường trong khi giảm chi phí để duy trì trường học trong thời gian dài. Những 

dự án này cũng bao gồm các cửa kính ở mái nhà mới, flashing và tấm kim loại. 

Sự khiếm khuyết địa chấn của mái nhà cũng được giải quyết qua công việc này. Công trình cung 

cấp tăng cường địa chấn quan trọng cho trường bằng cách tạo ra một mái nhà được gắn với 

nhau như một đơn vị duy nhất và kết nối an toàn với các bức tường của tòa nhà. Các lan can dọc 

theo mái nhà cũng được đóng thanh giằng.   

Công trình mái nhà dẫn đến tài trợ cải thiện địa chấn 

Các dự án địa chấn mái nhà này cho phép PPS nộp đơn xin tài trợ tiểu bang để trang bị thêm 

những bộ phận địa chấn mới cho toàn trường. Chương trình Tài trợ Phục hồi Địa chấn Tiểu bang 

Oregon (SRGP) cung cấp kinh phí cho các trường học để đưa các tòa nhà đạt tiêu chuẩn an toàn 

địa chấn hiện tại. 

Mặc dù tiền SRGP thường không đủ để tự nâng cấp hoàn toàn một trường học, PPS đã có thể 

tận dụng công việc đã hoàn thành qua các dự án mái nhà này để đạt được một số khoản tài trợ. 

Các trường tiểu học Alameda, Lewis và Hayhurst đã được trao quỹ SRGP và nhận được các 

khoản bổ sung do công việc mái nhà của họ được thực hiện qua Trái phiếu 2012. 

Nhiều dự án mái nhà đang được lên kế hoạch cho những năm tới, và một thông báo sẽ được 

đưa ra vào mùa xuân nêu bật các dự án mùa hè 2020 sắp tới. Để biết thêm thông tin, vui lòng 

truy cập trang chương trình PPS Bond  PPS Bond program page.  

-David Mayne, Giám đốc Truyền thông Trái phiếu 

 

https://www.pps.net/Page/117

