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Việc lập kế hoạch cho Trường Trung học Lincoln 
mới hiện đang được tiến hành  
Các bước đầu tiên trong việc xây dựng lại Trường Trung học Lincoln hiện đang được tiến hành 
với việc sở học chánh thành lập Nhóm Tư vấn Thiết kế (DAG) do do các công dân đảm trách. 
Nhờ dự luật trái phiếu đã được thông qua trong tháng 5 năm 2017, nên PPS đã có thể xúc tiến 
kế hoạch, thiết kế và xây dựng một Trường Trung học Lincoln mới. Bản kế hoạch chánh yếu của 
trường Lincoln đề ra việc xây dựng lại trường học với dạng cấu trúc nhiều tầng ở phía tây của 
khuôn viên trường học hiện nay. 
 
PPS hiện đang tìm kiếm ý kiến đóng góp của công chúng về cách thiết kế trường Lincoln mới và 
đang tìm kiếm các tình nguyện viên tham gia vào Nhóm Tư vấn Thiết kế Trường Lincoln (DAG). 
Mục tiêu của DAG là xây một khuôn viên học đường toàn diện, hợp lý, đồng bộ và sáng tạo với 
sự tham gia đích thực của cộng đồng. 
 
Hãy tham gia vào Nhóm DAG của trường Lincoln 
Nhóm Tư Vấn Thiết Kế Lincoln sẽ bao gồm ít nhất một thành viên đại diện cho mỗi nhóm đây: 
phụ huynh trung học, phụ huynh khu vực cư ngụ, phụ huynh học sinh thuộc trường chuyển 
nhánh, hiệp hội của khu phố, hiệp hội thương mại, các chương trình học đường, các em học 
sinh, các giáo viên và đại diện hội đồng giáo dục. Để gia nhập Nhóm Tư vấn Thiết kế của trường 
Lincoln, xin điền đơn trực tuyến (online application) . Nếu quí vị không thể tham gia vào Nhóm 
DAG, quí vị vẫn sẽ có cơ hội để làm cho tiếng nói của quí vị được nghe tại buổi họp sắp tới của 
Trường Lincoln. Muốn biết thêm thông tin và cập nhật mới nhất, hãy truy cập trang mạng điện 
tử của dự án (project website). 
 
Các nhóm DAG khác tại các Trường  Kellogg và Madison 
Một số các công việc thiết kế đáng kể đang diễn ra trong khu học chánh. Các Nhóm Tư vấn Thiết 
kế cho cả Trường Trung Học Cấp 3 Madison và Trường Trung Học Cấp 2 Kellogg cũng đã đang 
tiến hành làm việc. Trường Madison đã có buổi họp đầu tiên vào ngày 11 Tháng Mười Hai và sẽ 
tiếp tục họp thường xuyên cho đến tháng Năm 2018. Kể từ tháng 10 nhóm DAG của Trường 
Kellogg đã có năm cuộc họp và kế hoạch chánh yếu của trường này đã được Hội đồng chấp 
thuận tại cuộc họp vào ngày 21 tháng Mười Hai. Cả Trường Madison và Trường Kellogg đã được 
ấn định sẽ được xây cất vào mùa hè năm 2019. 
 
Chi Tiết Dự Án của Trường Lincoln 
Trong quá trình xây cất, học sinh sẽ vẫn học ở các tòa nhà hiện nay của trường, trong khi việc 
xây cất Trường Lincoln mới sẽ được thực hiện tại sân vận động thể thao ở phía tây của khuôn 
viên trường. Khi công việc xây cất được hoàn thành, học sinh sẽ chuyển đến tòa nhà mới và toà 
nhà Lincoln nguyên thủy sẽ bị phá hủy và được thay thế với các sân vận động thể thao mới. Việc 
xây cất được dự kiến sẽ bắt đầu vào năm 2020. 

-David Mayne 

http://lincolnbond.pps.net/
http://lincolnbond.pps.net/
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