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Kính mời cộng đồng tham dự buổi hội thảo để giúp 
cho việc thiết kế Trường Trung Học Cấp 2 Kellogg  
Công việc thiết kế của Trường Trung Học Kellogg đang ở giai đoạn thích thú, và Sở Học Chánh 
Portland đang tạo cơ hội để các cộng đồng xung quanh có thể tham gia vào công trình thiết kế 
cho trường Kellogg. 

Các thành viên trong cộng đồng cũng sẽ có cơ hội để đóng góp ý kiến tại buổi Hội thảo Thiết kế 
Trường Kellogg (Kellogg Public Design Workshop) sắp tới được tổ chức vào Thứ Bảy, ngày 10 
tháng Hai từ 9 giờ sáng đến 12 giờ trưa tại sảnh đường chính của Trường Trung Học Franklin 
(5405 SE Woodward St.). Sẽ có các dịch vụ giữ trẻ miễn phí và thông dịch bằng tiếng Tay Ban 
Nha, Somali, Tàu, Việt và Nga. Sẽ có phục vụ thức ăn sáng nhẹ vào lúc 8:30 sáng. 

Buổi hội thảo sẽ bắt đầu với sự trình bày tổng quát về Kế Hoạch Tổng Thể của Trường Kellogg 
(Kellogg Master Plan) và Sơ Đồ Thiết kế (Schematic Design), và cách thức mà Nhóm Tư vấn Thiết 
kế (Design Advisory Group) (DAG) đã giúp cho việc hình thành sơ đồ thiết kế. Sẽ có các buổi 
thuyết trình trong đó cộng đồng có thể trực tiếp tham gia với nhóm thiết kế và các thành viên 
của DAG để tìm hiểu về những đề nghị cho việc thiết kế này. Buổi hội thảo này cũng là cơ hội 
duy nhất để mọi người có thể đóng góp quan điểm và ý kiến cho công trình này. Nhóm thiết kế 
Trường Kellogg sau đó sẽ kết hợp ý kiến của mọi người cùng với quá trình của họ để tiến hành  

Thời hạn cho việc xây dựng hiện nay là từ mùa xuân năm 2019 đến đầu năm 2021. Những học 
sinh mới đầu tiên của Trường  Kellogg sẽ được bắt đầu vào niên học 2021-22. Mặc dù trường 
trung chuyển và ranh giới dành cho Trường Trung Học Kellogg mới chưa được thực hiện, tất cả 
các cộng đồng ở những vùng lân cận đều được mời tham gia vào công trình thiết kế này. Buổi 
hội thảo này sẽ giới hạn trong phạm vi về kế hoạch và thiết kế cho trường trung học mới và sẽ 
không đề cập đến các cuộc thảo luận khác và các quyết định riêng biệt cũng như việc thảo luận 
về ranh giới trường học hiện đang diễn ra của khu học chánh. 

Để biết thêm thông tin, xin xem trang mạng project website. Cám ơn quí vị đã giúp chúng tôi tạo 
nên một Trường Trung Học Kellogg mới. 

-David Mayne 

https://www.pps.net/KelloggBond
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