
 

Portland Public Schools là nhà tuyển dụng không phân biệt đối xử và mang lại cơ hội làm việc bình đẳng cho nhân viên. 

Mùa hè bận rộn của chương trình trái phiếu học 
đường tại PPS 

Thứ Bảy vừa qua đã tổ chức buổi lễ cắt băng khánh thành Trường Trung Học Phổ Thông Grant 

được xây mới với cơ sở vật chất hiện đại. Trường Grant được hoàn thành sau hai năm xây dựng 

và là dự án cuối cùng trong Chương trình Trái Phiếu Cải Tạo Trường Học 2012 trọng điểm.  

Chương trình Trái Phiếu 2012 đã tài trợ để hiện đại hóa ba trường trung học phổ thông lâu đời, 

trường Franklin xây dựng vào năm 1915, trường Roosevelt vào năm 1921 và trường Grant vào 

năm 1925 cùng với tái xây dựng trường Faubion PK-8 hoàn toàn mới. Chương trình Trái Phiếu 

2012 cũng thực hiện cải tạo cho 51 trường học khác trên toàn học khu bao gồm thay mái mới, 

nâng cấp chống địa chấn, thực hiện các dự án nâng cao tính thuận tiện như lắp và nâng cấp 

thang máy mới cho các lớp khoa học tại trường trung học.   

Thành công của chương trình Trái Phiếu 2012 đã mở đường cho chương trình Trái Phiếu tháng 

05/2017 để tiếp tục thực hiện cam kết của Học Khu nhằm tái thiết tất cả các trường học trong 

vòng 30 năm tới. Hãy nhìn lại một số công việc đã được chương trình trái phiếu và xây dựng 

thực hiện trong mùa hè năm 2019 bận rộn này: 

Phá hủy trường Madison và xây dựng trường Kellogg 

 Quá trình xây dựng bắt đầu bằng việc hiện đại hóa Trường Trung Học Phổ Thông Madison. Quá 

trình loại bỏ các vật liệu độc hại tốn nhiều thời gian trong mùa hè khi bắt đầu phá hủy vào tháng 

Tám.   

Chỉ vào một tuần trước, nền đã được đúc tại Trường Trung Học Kellogg mới có khuôn viên được 

quy hoạch hiện đại tại Đông Nam Portland. Cả trường Kellogg và trường Madison mới sẽ được 

mở cho năm học 2021-22.   

Tiếp tục thực hiện công việc bảo đảm sức khỏe và an toàn trên toàn học khu 

 Trong mùa hè này, các công việc nâng cấp an toàn và bảo đảm sức khỏe đã được thực hiện tại 

mọi trường học trên toàn học khu với cải tạo chất lượng nguồn nước, khắc phục chất phóng xạ, 

sơn chì và amiăng. Nâng cấp an ninh toàn học khu cũng được tiến hành trong tháng Tám này.   

Dù tiêu chí và phạm vi tài trợ của chương trình trái phiếu tháng Năm 2017 chỉ cho 11 trường 

nhưng đội ngũ thực hiện chương trình an ninh đã nhận thấy nhu cầu đảm bảo an ninh trên toàn 

học khu và hiện giờ đang tiến hành cải thiện tình trạng an ninh tại 88 trường học và cơ sở. Công 

việc dự kiến sẽ được hoàn thành trên toàn học khu trong năm học 2019-20.   
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Thay mái mới tại các trường Sitton, Rigler và Jackson  

Trường Tiểu Học Sitton, Rigler và trường Trung Học Jackson đã được thay mái mới giúp tăng 

cường chống địa chấn. Theo quy mô của trường, dự án tại trường Jackson sẽ được kéo dài trong 

hai năm. Dự án sẽ tiếp tục vào tháng 6/2020 và hoàn thành để mở lại trường học vào tháng 

8/2020. 

Tiến hành trang bị chống địa chấn bổ sung tại Trường Tiểu Học Hayhurst 

Trường Tiểu Học Hayhurst đã nhận được một nửa trong toàn bộ các trang bị bổ sung để chống 

địa chấn, giúp trường ngay lập tức đạt mức tiếp tục sử dụng của chuẩn chống địa chấn. Giống 

như Jackson, công việc còn lại sẽ được tiếp tục vào mùa hè năm sau và được hoàn thành vào 

mùa thu năm 2020. PPS đã tận dụng đòn bẩy từ quỹ trái phiếu hiện tại cùng với các khoản trợ 

cấp từ Business Oregon, đối tác của tiểu bang thực hiện Chương Trình Tài Trợ Phục Hồi Địa Chấn 

(SRGP) để thực hiện dự án tại trường Hayhurst. Các khoản trợ cấp từ SRGP để được sử dụng cho 

các dự án trang bị chống địa chấn bổ sung tại các trường Alameda, Frankling, Lewis và Grant 

trong bảy năm qua.   

Tiếp tục chương trình thí điểm cải thiện chất lượng nguồn nước 

 PPS cũng là đơn vị thực hiện cải thiện chất lượng nguồn nước theo chương trình thí điểm mới 

có thể giảm mức độ chì trong nguồn nước tại trường xuống mức thấp nhất trong quốc gia trong 

khi tiết kiệm được hàng triệu đô la cho chi phí xây dựng.   

Chương Trình Chất Lượng Nguồn Nước của PPS đã thay thế thành công tất cả các trạm uống 

nước tại khu vực chung trong Học Khu vào năm ngoái. Tuy nhiên, một số trường vẫn có số lượng 

lớn các trạm uống nước được kiểm tra có nồng độ chì cao do nghi ngờ có vấn đề với đường ống 

nước âm tường. Những trạm uống nước này không còn được sử dụng từ năm 2016 và giờ cần 

phải được thay thế triệt để một phần ống nước âm tường với chi phí tốn kém.  

Sáu trường -- Trường Trung Học Phổ Thông Arleta, Duniway, Jefferson và Trường Trung Học 

Llewellyn, Rogler và Robert Gray -- đang nhận được các Trạm Nước Uống (DWS) mới được trang 

bị bộ lọc chì 3M hiệu quả cao theo chương trình thí điểm của PPS. Chương trình này không được 

thực hiện tại bất kỳ học khu nào khác tại Oregon và là giải pháp thay thế đường ống nước âm 

tường ít tốn kém hơn rất nhiều.   

Kết quả ban đầu rất hứa hẹn với nhiều trạm uống nước có nồng độ thấp hơn 1 phần tỷ (ppb). 

Nồng đồ chì được phép theo chuẩn của tiểu bang là 15 ppb. Việc theo dõi nguồn nước thường 

xuyên tại các trường này trong vài tháng tới sẽ xác định xem có thể triển khai chương trình này 

tại các trường khác không. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang web Dự Án Thí Điểm 

Chất Lượng Nguồn Nước của PPS. 
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