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Công việc trái phiếu mùa hè sẽ dính lứu đến nhiều 
trường hơn bao giờ hết 

Mùa hè này hứa hẹn sẽ là chương trình trái phiếu PPS lớn nhất từ trước đến nay. Các dự án hiện 
đại hóa và cải tiến trường học sẽ dính lứu đến hầu hết mọi trường học trong những tháng tới 
với các công việc nâng cấp an toàn, các mái nhà mới, tẩy chất độc amiăng, báo động cháy mới, 
cải tiến ADA và cải thiện địa chấn. 

Ngoài ra, việc xây cất sẽ bắt đầu tại Trường Trung Học Madison được hiện đại hóa và một 
Trường Trung Cấp Kellogg mới, cộng với Trường Trung Học Grant mới được hiện đại hóa sẽ mở 
cửa trở lại vào đầu năm học mới. 

Các mái nhà mới được tăng cường địa chấn sẽ được xây dựng tại Trường Tiểu Học Sitton và 
Rigler và Trường Trung Cấp Jackson. Ngoài ra, Trường Rigler và Rose City Park sẽ có thang máy 
mới. Công việc sẽ bắt đầu vào mùa hè này với việc cải thiện địa chấn Trường Tiểu Học Hayhurst, 
đưa trường học lên chuẩn mực địa chấn an toàn tính mạng. Trường Trung Học Jefferson sẽ nhận 
được hệ thống nâng cấp báo cháy và hệ thống phun nước chữa cháy mới. 

Các trường khác nhận được hệ thống báo cháy trong mùa hè này bao gồm: da Vinci, Community 
Transition Program at Green Thumb, Jason Lee, Ainsworth, Maplewood và West Sylvan. Các dự 
án tẩy chất độc amiăng sẽ xảy ra tại Lane, Woodstock, Vestal, Marysville, Beaumont, RIgler và 
Capitol Hill 

Cũng trong mùa hè này, sáu trường sẽ nhận được các trạm nước uống có mức lượng chất chì 
thấp: Arleta, Duniway, Jefferson, Llewellyn, Rigler và Robert Gray. Công việc này là một chương 
trình thí điểm nhằm cải thiện chất lượng nước và tiết kiệm tiền của sở học chánh bằng cách 
tránh việc thay thế các ống nước trong các bức tường đắt tiền và gây gián đoạn. 

Công việc ổn định sơn chì cũng sẽ được thực hiện hoàn toàn vào mùa hè này với những cải tiến 
xảy ra tại 30 địa điểm. Giai đoạn đầu tiên của công việc sơn chì sẽ tập trung vào các lớp học 
mầm non đến lớp hai và dự định sẽ hoàn thành vào cuối mùa hè này. 

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, công việc trong nhóm 26 trường đầu tiên được 
nâng cấp an toàn sẽ bắt đầu vào Tháng Bảy. Công việc cho nhóm các trường thứ hai sẽ được 
tiến hành vào cuối mùa hè và nhóm thứ ba sẽ tiếp tục vào đầu mùa thu, với tất cả các công việc 
được kết thúc vào mùa xuân năm 2020. 

Bên cạnh các dự án xây cất, công việc thiết kế vẫn đang tiếp tục trong dự án xây dựng lại Trường 
Trung Học Lincoln dự kiến bắt đầu vào năm 2020 và trong dự án hiện đại hóa Trường Benson 
Tech. Việc xây dựng Benson sẽ được tiến hành vào mùa hè năm 2021. 

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập trang Trái phiếu Cải thiện Trường học School Improvement 
Bond webpage.  Đối với các câu hỏi khác, liên lạc với David S. Mayne, Giám đốc Truyền thông 
Trái phiếu, tại dmayne@pps.net.  
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