Lễ Ăn Mừng Khai Mạc Trường Trung Học Grant
Sau hai năm xây cất và các học sinh tạm chuyển đến một khuôn viên trường học khác, Trường
Trung Học Grant đã mở cửa lại vào Ngày 28 Tháng 8.
Nhờ sự rộng lượng của các cử tri Portland đã bầu chấp thuận Trái phiếu Cải thiện Xây cất
Trường học 2012, Sở Học Chánh Portland đã có thể tạo ra một trường trung học vùng Đông Bắc
Portland, trong khi vẫn giữ một phần khuôn khổ lịch sử của một khuôn viên trường học được
xây dựng lần đầu tiên vào năm 1923, giờ đây là một khuôn viên trường học hiện đại hóa hoàn
toàn cho việc học tập trong thế kỷ 21.
PPS sẽ ăn mừng bằng một buổi lễ celebrate with a ceremony bắt đầu lúc 10 giờ sáng Thứ Bảy.
Công chúng được mời tham dự sự kiện này, bao gồm các bài phát biểu của:
•
•
•
•
•
•
•

Ted Wheeler, Thị Trưởng Thành Phố Portland
Earl Blumenhauer, Dân Biểu Hoa Kỳ
Guadalupe Guerrero, Tổng Giám Đốc PPS
Deborah Kafoury, Chủ Tịch Quận Multnomah (và học sinh tốt nghiệp Trường Grant năm
1985)
Scott Bailey, thành viên Hội Đồng Giáo Dục PPS
Carol Campbell, Hiệu Trưởng Trường Grant
Ruby Paustian, Chủ Tịch Hội Học Sinh Trường Grant

Các sự kiện nổi bật khác bao gồm:
•
•
•
•
•

Biểu diễn của dàn hợp xướng của trường, Royal Blues
Lễ công nhận người Mỹ bản xứ
Lễ cắt băng khánh thành
Các chuyến tham quan khuôn viên trường do học sinh hướng dẫn
Trận đấu bóng rổ của các cựu học sinh (12:30-2 giờ chiều)

Các học sinh Trường Grant tạm chuyển đến Khuôn Viên Trường Trung Học Marshall trong hai
năm khi việc xây cất được tiến hành, đã nhìn thấy khuôn viên trường mới lần đầu tiên trong khi
ghi danh during registration, sau đó được trải nghiệm đầy đủ khi trường khai giảng vào Ngày 28
Tháng 8 school started on Aug. 28.
Việc xây cất Trường Grant gồm 2.056 người lao động làm việc 705.361 giờ cài đặt, trong số
những công việc, 28,5 dặm của ống dẫn điện, 160 dặm của dây, 15.15 dặm đường ống và
280.000 pound ống dẫn HVAC.

Portland Public Schools is an affirmative action and equal opportunity employer.

Ngày khai mạc tại Grant đã thu hút rất nhiều sự chú ý của giới truyền thông, với các câu chuyện
bao gồm:
•

•
•
•
•

Tổng Giám Đốc Sở Học Chánh Guadalupe Guerrero chào đón các học sinh trở lại Trường
Trung Học Grant đã được tu sửa, KGW Portland schools Superintendent Guadalupe
Guerrero welcomes students to remodeled Grant High
Cái nhìn đầu tiên về Trường Trung Học Grant đã được tu sửa, KGW A first look at the
Grant High School remodel
Trường Trung Hoc Grant được cập nhật đúng thời điểm cho năm học mới, KOIN Grant
High School updated just in time for the new year
Các học sinh trở lại Trường Trung Học Grant sau hai năm sửa chữa lại, KPTV Students
return to Grant High School after two years of renovations
Hình ảnh của Trường Grant, OregonLive Photos of Grant

Trường Grant là trường trung học cuối cùng được hiện đại hóa như một phần của trái phiếu
năm 2012, cũng là trái phiếu tài trợ cho việc hiện đại hóa Trường Trung Học Franklin và
Roosevelt và xây cất Trường PK-8 Faubion mới. Nó cũng mang lại sự cải tiến cho 51 trường khác
trên toàn sở học chánh bao gồm mái nhà mới, nâng cấp địa chấn, các dự án cải tiến tiếp cận bao
gồm thang máy mới và nâng cấp cho các lớp học khoa học trường trung cấp.
Thành công của Trái phiếu 2012 đã mở đường cho trái phiếu 2017, tiếp tục sự cam kết của
chúng tôi để xây dựng lại tất cả các trường học trong 30 năm tới. Mùa hè này, việc xây cất bắt
đầu hiện đại hóa Trường Trung Học Madison và Trường Trung Cấp Kellogg mới. Vào đầu năm
tới, việc xây dựng lại Trường Trung Học Lincoln sẽ được tiến hành.
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