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Thông tin cập nhật cơ sở trường học mùa hè 
Các gia đình PPS thân mến, 
Trong mùa hè, các nhóm công tác sẽ làm việc trong các trường học trên toàn khu học chánh để 
giải quyết các vấn đề về sức khoẻ và an toàn, sử dụng ngân quỹ từ trái phiếu mà cử tri đã chấp 
thuận vào Tháng Năm. Đồng thời, đang có kế hoạch cho các dự án lớn hơn để xây dựng lại ba 
trường trung học và trung học cấp hai. Chúng tôi muốn thông báo cho quý vị biết tin tức cập 
nhật về những gì đang xảy ra. 

Sức khỏe & An toàn 

Nước uống - Chúng tôi đang tìm kiếm giá bỏ thầu của các nhà thầu để bắt đầu thay thế nhiều 
ống nước có thể làm được trong khi trường học đóng cửa nghỉ hè, ưu tiên những trường có các 
học sinh lớp mẫu giáo đến lớp hai- nhóm học sinh này có nguy cơ bị nhiễm độc chì nhiều nhất. 
Mặc dù không phải tất cả các trường học sẽ có thể ngừng sử dụng nước đóng chai, chúng tôi hy 
vọng sẽ đạt được những tiến bộ đáng kể vào mùa hè này. 

Amiăng - Nhiều dự án đang được tiến hành để xác định các nền nhà và trần nhà bị hư hỏng có 
thể nguy hiểm vì chất asbest, với sự nhấn mạnh vào các lớp học, hành lang, thính phòng và 
phòng tập thể dục. 

Sơn - Bốn trường sẽ được sơn lại hoàn toàn bên ngoài - Astor, Atkinson, Hayhurst và 
Woodstock. Các trường này đều xây bằng gỗ ở ngoài, hư nhanh hơn tường xây bằng gạch hoặc 
xi măng. Các dự án khác để giải quyết vấn đề sơn chì sẽ được ưu tiên, với nhiều chi tiết hơn nữa 
sẽ thông báo sau. 

Các tiêu chuẩn đang được phát triển để chọn ưu tiên các dự án khác bao gồm giảm nhẹ radon, 
hệ thống báo động cháy/phun nước, mái nhà/tăng địa chấn, khả năng tiếp cận/ADA và các hệ 
thống an ninh. 

Hiện đại hóa trường học  

Trái phiếu được chấp thuận vào tháng Năm bao gồm tài trợ để hiện đại hóa các trường trung 
học Benson, Lincoln và Madison và Kellogg Middle School. 

Để xác định thứ tự xây cất, sở học chánh phải xem xét nhiều yếu tố phức tạp như: ngân sách dự 
án, sự phức tạp của thiết kế và xây dựng, chỗ chuyển tiếp có sẵn, trường học có quá đông học 
sinh và dự đoán số học sinh sẽ đi học, thiết kế sẵn sàng và thời điểm, và công bằng. 

Hội đồng PPS đã yêu cầu một buổi làm việc trong vài tuần tới để đánh giá các lựa chọn và quyết 
định cách sắp xếp thứ tự các dự án. Mục tiêu là để tối đa hóa hiệu quả và giảm tác động đến 
ngân sách, lịch biểu và chất lượng dự án. 

Chúng tôi chỉ mới bắt đầu công việc của trái phiếu năm 2017, nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục thông 
báo cho các gia đình và nhân viên PPS trong khu học chánh thông tin cập nhật về tiến trình của 
chúng tôi. 
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