
Hiện đại hóa Madison

Quán cà phê/Nhà ăn và Quảng trường 
Crossroads (Crossroads Atrium) 
Các commons sẽ phục vụ như là trung tâm của trường hiện 
đại hóa này và sẽ hoạt động như một không gian chào đón 
tại lối vào chính. The Crossroads Atrium sẽ kết nối tất cả các 
cánh lớn của tòa nhà và cả ba tầng cấp lớp học. 

Cánh Khoa học  
Các phòng thí nghiệm khoa học sẽ được củng cố gần phía 
trước trường và được làm nổi bật như là một hình tượng 
sáng chói của trường Madison hiện đại.

Trình diễn Nghệ thuật  
Một cơ sở nghệ thuật, âm nhạc & sân khấu mới toanh, hiện 
đại sẽ phục vụ cho trường học và cộng đồng địa phương. 

Nguồn lực Cộng đồng 
Một trung tâm giữ trẻ, phòng khám sức khỏe công cộng,  
và một phòng thực phẩm cộng đồng sẽ tiếp tục phục vụ 
cộng đồng.

Các Cơ sở Thể thao
Một tòa nhà tập thể dục hoàn toàn mới sẽ bao gồm một 
phòng tập thể dục chính 1.700 chỗ ngồi, phòng tập thể dục 
phụ trợ, phòng tập tạ, phòng đấu vật/khiêu vũ và một sân 
bóng nhẹ (softball) được tạo lập tại chỗ.

Giáo dục Kỹ thuật Nghề nghiệp CTE 
Các em học sinh tại trường Madison hiện đại sẽ được tiếp 
cận với các phòng thí nghiệm đặc biệt cho thiết kế kỹ thuật 
số, kỹ thuật, rô-bô, nghệ thuật kỹ thuật số, y sinh, điêu khắc, 
xây dựng và nông nghiệp bền vững, ngoài một không gian 
nhà sản xuất mới.

Các điểm nổi bật về Hiện đại hóa
Vào năm 2021, Trường Trung học Madison có diện tích 292.000 foot vuông 
được hiện đại hóa hoàn toàn sẽ mở cửa trở lại với khả năng thu nhận 1.700 
học sinh. Môi trường học tập thế kỷ 21 sẽ phục vụ một cộng đồng đa dạng 
học sinh với hơn 30 ngôn ngữ. 

Một nỗ lực lập kế hoạch và thiết kế nhiều năm đã thu thập ý tưởng của hàng 
trăm nhân viên, học sinh và các bên liên quan của cộng đồng thông qua 
một loạt các cuộc họp công khai và các hội thảo tương tác mang tính cách 
thực hành. Việc hiện đại hóa trường Madison sẽ bao gồm hơn 170.000 feet 
vuông được xây dựng mới, bao gồm một nhà hát, nhà ăn (commons) và 
phòng tập thể dục, mà sẽ hội nhập một cách hòa hợp với tòa nhà lịch sử hiện 
đại giữa thế kỷ.

Cập nhật Mới nhất
Trang web Hiện đại hóa Madison: http://MadisonBond.pps.net

MÙA XUÂN 2016 - MÙA XUÂN 2019 
Lập kế hoạch & Thiết kế
Quy hoạch tổng thể / Thiết kế Sơ đồ / 
Phát triển Thiết kế / Tài liệu Xây dựng 

MÙA HÈ 2019 - MÙA HÈ 2021 
Xây dựng
Cộng Đồng Madison sẽ chuyển 
đến Trường Marshall trong các năm 
học 2019-2020 và 2020-2021. 

MÙA THU 2021 
Trường Madison được hiện 
đại hóa hoàn toàn sẽ mở

Tiến trình Dự án
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Cầu thang Sân vận động Crossroads

Không gian Học tập của Học sinh

Trung tâm Trình diễn Nghệ thuật
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