
 

Sở Học Chánh Portland (PPS) áp dụng chính sách nâng đỡ và cơ hội việc làm bình đẳng. 

Tin mới về các nâng cấp hệ thống bảo mật 
sắp tới 
An toàn cho học sinh và nhân viên là mối quan tâm hàng đầu của Sở Học chánh 
Portland. Là một phần của Công phiếu về Sức khỏe, An toàn và Hiện đại hóa 2017 
(Health, Safety and Modernization Bond), khoảng 5 triệu đô la đã được phân bổ cho 
việc nâng cấp các hệ thống an ninh trường học toàn quận. Công việc này, được gọi là 
Dự án An ninh Trường học (Secure Schools Project) được dựa trên các khuyến nghị 
cấp quốc gia về nguyên tắc thực hành tốt nhất, chú trọng vào việc bảo vệ khuôn viên 
trường học và kiểm soát người ra vào.   

Dự án hiện đang trong giai đoạn thiết kế, công trình xây dựng dự kiến sẽ bắt đầu năm 
2019. Dự án này được triển khai tại nhiều địa điểm cùng một lúc và trong suốt năm học 
2019-20. Sau đây là một số chi tiết: 

Đặt ưu tiên: Bước đầu tiên là tạo ra một hệ thống xếp hạng xác định các trường ưu tiên 
cao nhất dựa trên một số tiêu chí. Các tiêu chí này được đề ra bởi Nhóm Công tác An 
ninh PPS (PPS Security Work Group), một nhóm bao gồm các đại diện từ PPS (gồm có 
các giám đốc an ninh, cơ sở, phối hợp kỷ luật và khu vực) và bộ phận Dịch vụ Thanh 
thiếu niên của Cục Cảnh sát Portland.  

Các trường được ưu tiên trên hết sẽ được phân công trong giai đoạn đầu tiên của dự 
án an ninh này.  Các trường còn lại với mức độ ưu tiên trung bình hoặc thấp hơn sẽ 
được xử lý trong các giai đoạn tiếp theo.  (Xem danh sách xếp hạng các trường) 

Lịch trình dự án: Sở học chánh sẽ cài đặt mới hoặc nâng cấp các hệ thống kiểm soát 
ra vào điện tử hiện có tại mỗi trường, ráp thêm các biển báo hướng khách đến văn 
phòng chính để ghi tên, cũng như xây thêm hàng rào trong một số trường hợp nhất 
định. 

Công việc thiết kế tại các trường được ưu tiên cao nhất đã bắt đầu và sẽ hoàn thành 
vào đầu năm 2019. Bước tiếp theo là chọn nhà thầu xây dựng. Bước này dự kiến sẽ bắt 
đầu vào đầu năm 2019, và công trình xây dựng, triển khai sẽ bắt đầu vào cuối mùa hè 
2019 và sẽ tiếp tục trong suốt năm học cho đến khi hoàn tất. Chúng tôi ước tính quá 
trình lắp đặt hệ thống kiểm soát ra vào điện tử ở mỗi trường sẽ kéo dài khoảng hai tuần 
trừ các trường trung học mà chúng tôi ước tính sẽ mất bốn tuần. 

Bản chất công việc: Dựa trên các thực tiễn tốt nhất và quỹ tài trợ sẵn có, sở học chánh 
sẽ tập trung cài đặt:  

• Hệ thống kiểm soát ra vào điện tử, bao gồm máy liên lạc video và khóa điện tử 
các cửa ra vào chính của mỗi trường. Hệ thống này cho phép nhân viên nhà 
trường thấy được ai đang đứng trước cửa trường và kiểm soát ai được phép 
vào bên trong trường. 
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• Cài thêm các loa loan tin trong các hành lang, phòng tập thể dục và các khu vực 
bên ngoài trường nếu chưa có loa. 

• Thêm các biển báo mới để hướng dẫn khách thăm viếng đến cửa vào chính và 
yêu cầu họ đến văn phòng chính làm thủ tục.  

• Có thể xây thêm hàng rào và cổng, tùy thuộc vào nhu cầu của trường và quỹ tài 
trợ có sẵn. 

Lịch trình ước tính của các dự án an ninh này có thể thay đổi tùy theo thời gian của các 
nhà thầu. Thị trường xây dựng của Portland tiếp tục tăng trưởng ở mức kỷ lục, và các 
nhà thầu đạt tiêu chuẩn tiếp tục có nhu cầu cao.  Sở học chánh đang cố gắng hết sức 
để tìm một số nhà thầu đạt tiêu chuẩn cho quy trình đấu thầu cho Dự án Trường học An 
toàn. 

-David Mayne, Giám đốc Truyền thông Công phiếu  
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