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Thông tin về bước kế tiếp cho việc xây cất lại 
Trường Kellogg và Trường Madison  
Hội Đồng Giáo Dục PPS đã chính thức chấp thuận về tiến trình thực hiện các các dự án hiện đại 
hóa cho trường trung học cấp hai và trường trung học cấp ba từ ngân sách Trái phiếu năm 2017. 

Văn Phòng Hiện Đại Hóa Trường Học đã được Hội Đồng Giáo Dục bật đèn xanh để bắt đầu tiến 
hành thiết kế cho TrườngTrung Học Kellogg và Trường Trung Học Madison ngay sau khi trái 
phiếu được thông qua. Hiện nay lịch trình cho cả bốn dự án đã được thành lập. 

Việc xây cất trường Kellogg được ấn định sẽ bắt đầu vào mùa hè năm 2019 và dự định sẽ mở 
cửa cho học sinh theo đúng thời hạn của niên học 2021. Cơ sở cũ của trường Trung học Cấp Hai 
Kellogg hiện tại sẽ bị phá hủy và sẽ được xây dựng lai một cơ sở mới hoàn toàn. 

Trường Madison sẽ chuyển đến trường Trung học Marshall trong thời gian xây dựng, được bắt 
đầu vào mùa hè 2019. Các học sinh sẽ trở lại trường học mới vào đúng thời thời hạn cho năm 
học 2022. 

Kế tiếp là Trường Trung Học Lincoln dự kiến sẽ được bắt đầu vào mùa hè năm 2020. Các học 
sinh sẽ chuyển về trường vào đầu năm học 2023. 

Giống như Trường Kellogg, Trường Trung Học Lincoln High sẽ được hoàn toàn xây cất lại. Dự án 
sẽ được hoàn thành trong ba giai đoạn. Nhân viên và các học sinh sẽ vẫn ở tại trường học cũ 
hiện nay trong thời gian xây cất trường mới. Giai đoạn thứ hai là hủy bỏ và phá hủy trường học 
cũ. Giai đoạn cuối cùng sẽ dựng lại sân vận động trong khu vực của trường học cũ hiện nay. 

Việc xây cất trường Benson Polytechnic sẽ được bắt đầu vào mùa hè năm 2021 và dự kiến sẽ 
được xây dựng trong ba giai đoạn, hoàn tất vào năm 2022, 2023 và 2024. Dự tính của kế hoạch 
này là để học sinh tiếp tục sử dụng các cơ sở khác nhau của trường học hiện nay và chuyển sang 
các khu vực đã được hoàn tất trong thời gian ba năm. 

"Khu Học Chánh đã phân định các dự án này với nỗ lực nhằm đạt được hiệu quả cao hơn và tiết 
kiệm chi phí, “ Ông Jerry Vincent, Giám Đốc Điều Hành của PPS, cho biết.  "Chúng tôi muốn bảo 
đảm rằng các dự án với số vốn lớn này không phải cạnh tranh với nhau về vấn đề nhân viên, 
công nhân chuyên môn và vật liệu". 

Về thời gian của dự án, Ông Vincent nói: "Nói chung khuôn khổ và sự phức tạp của các dự án 
này lớn hơn nhiều so với các dự án khác của ngân sách trái phiếu trước đó. Nhưng nếu chúng ta 
có thể hoàn tất sớm hơn, chắc chắn chúng ta sẽ thực hiện được. " 
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