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Các dự án hiện đại hóa tại Lincoln, Madison và 
Kellogg đang hình thành  

Dự Án Xây Dựng Lại Trường Trung Học Lincoln The Lincoln High School Rebuild project đang 
được tiến hành và những thay đổi lớn có thể nhìn thấy được tại địa điểm xây cất. Trong kỳ nghỉ 
lễ, đội Hoffman Pacificmark đã thiết lập hàng rào xây dựng và bắt đầu phá hủy khán đài cũ và 
chỗ dành cho phóng viên của sân vận động bóng đá. Các sân cỏ cũng đã được gỡ bỏ. 

Địa điểm xây cất hiện đang được san bằng bởi các xe tải và thiết bị nặng. Công ty Hoffman 
Pacificmark đã sử dụng hơn 13 triệu pound bê tông tái chế được lưu từ một dự án địa phương 
cho nền đá. Nỗ lực tái chế này giúp một số lượng lớn của các vật liệu khỏi phải thải vào các khu 
chôn rác địa phương và tiết kiệm tiền có thể được sử dụng ở chỗ khác. Công việc đặt nền móng 
cho Trường Trung Học Lincoln sáu tầng mới sẽ bắt đầu sớm. 

Xem hình ảnh mới nhất  của dự án Lincoln See the latest Lincoln project photos 

Tu sửa nội thất và cải tạo địa chấn đang được tiến hành tại Madison  
Công việc đang tiến triển tại Trường Trung Học Madison Work is progressing at Madison High 
School, với công việc tu sửa cấu trúc bên trong và tăng cường địa chấn đang được tiến hành. 
Trong tòa nhà tập thể dục thể thao mới, các khối đơn vị xây dựng (CMU) đang được lắp đặt khi 
phòng tập tạ, phòng đấu vật và phòng thay đồ bắt đầu hình thành ở lầu đưới phòng tập thể dục. 

Trong cánh văn phòng và lớp học khoa học, sàn bê tông đã được đổ và cấu trúc thép bắt đầu 
được đưa vào vị trí. Trong tòa nhà mỹ thuật, các khối CMU của khu vực dàn nhạc tiếp tục được 
dựng lên khi các hệ thống hộp đen rạp hát đang được lắp đặt. 

Xem video tua nhanh thời gian của công việc làm tại MadisonWatch a time-lapse videos of work 
at Madison 
Xem hình ảnh mới nhất của dự án Madison See the lasted Madison project photos  

Sườn nhà của Trường Kellogg mới gần hoàn thành  
Các sườn nhà bằng thép của Trường Trung Cấp Kellogg the new Kellogg Middle School mới gần 
như hoàn tất, với các cột thép cuối cùng sẽ được đặt trên cấu trúc Learning Suites ba tầng vào 
cuối Tháng Hai. Các cấu trúc của phòng tập thể dục và nghệ thuật biểu diễn, có tường bê tông 
nghiêng được nâng lên vào Tháng 11, sẽ sớm được niêm phong khỏi các yếu tố bên ngoài, cho 
phép bắt đầu đóng khung tường bên trong. Tại thời điểm đó, hệ thống cơ khí, điện và hệ thống 
ống nước có thể bắt đầu được lắp đặt trong tòa nhà. 
 

https://www.pps.net/Page/1839
https://www.flickr.com/photos/41430185@N08/sets/72157712819659832/
https://www.pps.net/Page/1840
https://www.pps.net/Page/1840
https://youtu.be/VsHxqVIJEFY
https://youtu.be/VsHxqVIJEFY
https://www.flickr.com/photos/41430185@N08/sets/72157713015464703/
https://www.pps.net/Page/11234
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Việc lập kế hoạch cho bàn ghế, đồ đạc, thiết bị và công nghệ lớp học đang được tiến hành để 
chuẩn bị tòa nhà cho nhân viên quản trị mới dọn vào tòa nhà hoàn thành vào mùa xuân năm 
2021. Điều này sẽ cho phép họ thiết lập chương trình Trường Trung Cấp Kellogg mới trong tòa 
nhà trước khi các học sinh bước chân vào trường vào mùa thu năm 2021. 

Xem hình ảnh mới nhất của dự án Kellogg See the latest Kellogg project photos 

Công việc hiện đại hóa tại Lincoln, Madison và Kellogg được tài trợ bởi trái phiếu được cử tri 
chấp thuận năm 2017. Để xem những hình ảnh mới nhất về công việc và để cập nhật dự án Trái 
phiếu, hãy truy cập trang Bond Program Webpage. 

https://www.flickr.com/photos/41430185@N08/sets/72157712803059706/
https://www.pps.net/Page/117
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