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Cập nhật trái phiếu: Vòi nước uống tại các trường 
học, tiếp tục công việc tại Trường Grant 

Công việc của dự án Trái Phiếu PPS đang được tiếp tục trên nhiều mặt. 

Các nhóm chất lượng nước đã thay thế các ống nước uống trong nhóm 15 trường đầu tiên và 
bây giờ xét nghiệm lại nước cho mỗi trường. Khi các kết quả kiểm tra nước cho thấy chất lượng 
của nước ở các vòi nước uống tốt hơn so với các khuyến nghị của EPA đối với các trường học mà 
vòi nước uống đã được mở lại. Các vòi nước đang chảy trở lại tại các trường Astor, Chapman, 
Hayhurst, Richmond, Sacajawea, Skyline, Woodstock và West Sylvan. 

Sự xét nghiệm đang được tiến hành tại các trường Beverly Cleary/Fernwood, Chief Joseph và 
Rose City Park. Nhóm chất lượng nước tiên đoán rằng các trường này sẽ sớm có thể sử dụng vòi 
nước uống trở lại. Công việc thay các ống nước uống trong nhóm 15 trường học tiếp theo sẽ bắt 
đầu vào tháng Mười Hai.   

PPS đang có kế hoạch để thay thế các vòi nước uống trong tất cả các trường học vào mùa hè 
năm 2018. Điều này không bao gồm các ống nước trong phòng sẽ được thay thế sau đó như là 
một phần của công việc ADA mà sở học chánh sẽ làm. Nếu trường học cần có các sửa chữa rộng 
lớn hơn ngoài việc thay thế các ống nước được mô tả ở trên, công việc đó sẽ phải được lên kế 
hoạch riêng biệt vì việc xây dựng ảnh hưởng đến trường học. 

Sự chuyển đổi của Trường Trung Học Grant đang tăng  tốc khi tòa nhà thể dục chính đã bị phá đi 
trong tuần này. Đồng thời, việc phá dỡ nội thất vẫn tiếp tục trong tòa nhà chính và việc đào đất 
đang được tiến hành để xây dựng nền móng cho phòng tập thể dục mới. Phòng tập thể dục 
nguyên thủy năm 1920 sẽ vẫn còn và đang được cải tiến để trở thành khu liên hợp nghệ thuật 
mới. Trường Grant được dự định mở cửa lại vào đầu năm học 2019-20. 

Kế hoạch hiện đại hóa Trường trung học Madison và việc xây dựng lại Trường trung học cấp hai 
Kellogg hiện đang được tiến hành. Nhóm Tư vấn Thiết kế (DAG), trọng tâm vào các công dân, đã 
được hình thành tại mỗi trường và nhóm DAG của Kellogg đã họp nhiều lần. Các nhóm này đại 
diện cho sự tiếp tục cam kết về việc tham gia và đóng góp quan trọng của cộng đồng, đây vẫn là 
ưu tiên hàng đầu khi chúng tôi xây dựng lại các trường học. Các nhóm tư vấn và Hội thảo Thiết 
kế Công cộng sắp tới sẽ cung cấp cho các học sinh và cộng đồng trường học cơ hội cung cấp ý 
kiến giá trị cho các thiết kế của các trường mới và hiện đại hóa của chúng tôi. 

-David Mayne 
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