Lễ khởi công cho các dự án xây dựng Trường
Madison, Kellogg
Việc bắt đầu xây dựng hiện đại hóa Trường Trung Học Madison và Trường Trung Cấp Kellogg
mới sẽ xảy ra trong vài tuần tới. Để ăn mừng, các buổi lễ khởi công sắp tới sẽ xảy ra tại cả hai địa
điểm. Hai trường này là các dự án xây dựng lớn đầu tiên được tài trợ bởi Trái phiếu Tháng 5
Năm 2017.

Trường Madison
Khi nào: Thứ Bảy, Ngày 18 Tháng 5, 10 giờ sáng
Địa điểm: Cổng trước, Trường Trung Học Madison, 2735 NE 82nd Ave.
Điểm nổi bật: Dân biểu Hoa Kỳ ông Earl Blumenauer và Giám đốc Sở học chánh ông Guadalupe
Guerrero sẽ là những diễn giả chính. Buổi lễ sẽ được tiếp theo bởi các sự kiện của Hội Cựu Học
Sinh và các chuyến tham quan trong khuôn viên trường.
Thông tin dự án: Vào năm 2021, Trường Trung Học Madison rộng 292.000 mét vuông được hiện
đại hóa hoàn toàn sẽ mở cửa trở lại với sức chứa 1.700 học sinh. Môi trường học tập của thế kỷ
21 sẽ phục vụ tập thể học sinh đa dạng nhất Portland, những người nói hơn 30 ngôn ngữ. Việc
hiện đại hóa Madison sẽ bao gồm hơn 170.000 feet vuông xây dựng mới, bao gồm một nhà hát,
khu vực sinh hoạt chung và phòng tập thể dục, sẽ kết hợp hoàn hảo với tòa nhà hiện đại giữa
thế kỷ lịch sử.
Thêm thông tin: Xem trang web Hiện đại hóa Madison the Madison Modernization website.

Trường Kellogg
Khi nào: Thứ Bảy, Ngày 1 Tháng 6, 10 tới 11:30 giờ sáng
Địa điểm: Khuôn viên Trường Kellogg, 6909 SE Powell Blvd.
Điểm nổi bật: Các diễn giả, các quan chức địa phương và âm nhạc sẽ thêm vào không khí lễ hội.
Sự kiện này cũng sẽ cung cấp cho công chúng cơ hội gặp gỡ nhóm dự án và tìm hiểu thêm về
trường mới.
Thông tin dự án: Trường Kellogg sẽ là trường học hoàn toàn mới đầu tiên ở Đông Nam Portland
trong nhiều thập kỷ và sẽ cung cấp cho các học sinh và nhân viên một cơ sở trường trung cấp
hiện đại. Nó sẽ bao gồm hơn 100.000 feet vuông xây dựng mới, bao gồm một sân khấu nghệ
thuật biểu diễn, phòng tập thể dục và chỗ hội họp đa năng, một khu vực sinh hoạt chung rộng
lớn, linh hoạt và các chỗ dành riêng cho học tập ngoài trời. Trường sẽ là một tiêu điểm của khu
phố, cung cấp một trung tâm giáo dục mới và trung tâm tài nguyên cho cộng đồng.
Thêm thông tin: Xem trang web Xây dựng lại Kellogg the Kellogg rebuild website.
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