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Công việc liên quan đến sức khỏe và an toàn sẽ 
được thực hiện vào mùa hè này 

Các dự án lớn của trái phiếu về sức khỏe và an toàn sẽ được tiến hành vào mùa hè này, do sự 
ủng hộ trái phiếu trong tháng 5 năm 2017 của các cử tri. 

PPS đang có kế hoạch thay thế các vòi nước uống và các vòi nước ở nhà bếp cho tất cả các 
trường học vào cuối mùa hè này. Ngoài ra, các dự án đầu tiên về địa chấn mái nhà sẽ được tiến 
hành tại Beverly Cleary (khuôn viên trường Fernwood) và Trường Martin Luther King Jr.. Các 
trường này cũng sẽ thực hiện những cải tiến theo đạo luật  Americans with Disabilities Act và hệ 
thống báo động hỏa hoạn và hệ thống chữa cháy mới.  

Trường Tiểu Học Lewis sẽ được trang bị thêm về địa chấn hiện đại, do khoản trợ cấp phục hồi 
địa chấn của Business Oregon là một cơ quan phát triển kinh tế của tiểu bang. Trường Lewis 
cũng sẽ có các hệ thống báo động hỏa hoạn và hệ thống chữa cháy mới và cải tiến của ADA. 

Công việc sức khỏe và an toàn tại Trường Tiểu Học Chapman sẽ bao gồm việc loại bỏ khoáng 
chắt amiăng (asbestos) ở sàn lát gạch và sàn vinyl trong toàn tòa nhà, thay thế bằng vật liệu sàn 
mới, không có khoáng chắt amiăng. 

Công trình hiện đại hóa cũng đang được tiến hành. Hội Đồng Giáo Dục đã chấp thuận một kế 
hoạch chánh yếu cho Trường Trung học Kellogg mới, và việc phá hủy các tòa nhà cũ đang được 
tiến hành. Trường Kellogg được chuẩn bị lịch trình cho học sinh mới bắt đầu vào đầu năm học 
2021-22. Trường Trung Học Madison cũng đã có kế hoạch chánh yếu đã được chấp thuận vào 
tháng Năm. Công việc thiết kế được tiếp tục thực hiện và việc xây dựng cho Trường Madison sẽ 
bắt đầu vào mùa hè năm 2019. 

Đánh dấu một năm cho công trình xây cất Trường Trung Học Grant đã được hoàn toàn thay đổi. 
Mùa hè này những bổ sung mới ở phía tây của trường đang được hình thành. Việc đổi mới mái 
nhà sẽ hoàn tất vào tháng Chín và bãi đậu xe phía Bắc sẽ được lát đường. Tất cả các kiến trúc về  
thép và bê tông sẽ được hoàn tất, có nghĩa là việc nâng cấp địa chấn sẽ được thực hiện. 

Hơn nữa công việc đang được tiến hành tại trường Grant là đặt khung nội thất ở các lớp học 
mới trong tòa nhà cổ điển cũng như các công việc thuộc về cơ khí, điện và hệ thống ống nước. 
Trường Grant là dự án lớn cuối cùng của Trái phiếu 2012 và sẽ mở cửa lại cho học sinh vào đầu 
niên học 2019-20. 

Muốn biết thêm chi tiết, xin vào Bond Program Webpage. 

-David Mayne, Bond Communications Manager 

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