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Các đồ đạc cũ từ Trường Grant được dùng trong 
các trường học trên khắp thế giới  
 
Khi việc phá bỏ và xây cất đang được tiến hành tại Trường Trung Học Grant, một số bộ phận của 
trường học lịch sử sẽ có đời sống mới tại các trường học khác xa như Burundi, Châu Phi. 

Khi khuôn viên Trường Grant được tạm thời đóng cửa vào tháng 6 để hiện đại hóa, PPS đã phải 
đối mặt với thử thách khi quyết định phải làm gì với hơn 3.700 đồ đạc đã lỗi thời nhưng vẫn còn 
thực dụng. Sở học chánh liên lạc cơ quan IRN Surplus – nhiệm vụ của công ty tái sử dụng này là 
giữ đồ đạc và thiết bị dư thừa có thể sử dụng được khỏi bị bỏ vào các bãi rác, bằng cách kết hợp 
chúng với các tổ chức phi lợi nhuận ở Hoa Kỳ và trên toàn thế giới. 

Toàn bộ đồ đạc cũ của Trường Grant đã được gỡ bỏ chỉ trong 5 ngày và được chia thành 13 lô 
hàng. Mười một lô hàng đó đã đi đến bảy quốc gia trên ba lục địa (El Salvador, Nicaragua, 
Mauritania, Mali, Somalia, Burundi và Lebanon). Đồ đạc bàn ghế trường học đang có nhu cầu 
cao ở các nước đang phát triển. Các lô hàng còn lại được chuyển đến Habitat for Humanity 
ReStores ở Oregon và Washington. Các cửa hàng này sẽ bán lại đồ đạc để hỗ trợ nhiệm vụ xây 
cất các nhà mới và sửa chữa nhà cũ cho những người cần giúp đỡ. 

Jamie Hurd, Điều phối viên dự án Grant, nói: "Thật là một gương mẫu tốt cho các học sinh của 
chúng tôi.” 

Giải pháp tái sử dụng không những tiết kiệm được cho PPS 20% chi phí loại bỏ phế liệu, nó còn 
giữ được hơn 120.000 pounds vật liệu khỏi bỏ vào các bãi rác. Nỗ lực này đã củng cố cam kết 
của sở học chánh về tính bền vững môi trường trong khi giúp đỡ các cộng đồng khác đang cần. 
Sự lựa chọn tái sử dụng cũng đóng góp vào sự đánh giá Dự án LEED Silver của Trường Trung Học 
Grant (Lãnh đạo trong Thiết kế Năng lượng và Môi trường). 

PPS được công nhận rộng rãi vì sự cam kết về tính bền vững trong cả lớp học và hoạt động, với 
các sáng kiến từ vườn trong trường học đến các nguồn năng lượng tái tạo. Trường Grant mới sẽ 
lắp đặt máy phát điện hơn 1 triệu đô la năng lượng mặt trời. 
 

Để biết thêm thông tin về Dự án Hiện đại hóa  Trường Grant xin vui lòng truy 
cập http://GrantBond.pps.net. 
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