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Xin tham gia với chúng tôi tại buổi lễ khởi công cho 
Trường Trung Học Lincoln mới 
Trong một vài tuần tới, việc xây cất sẽ bắt đầu để tạo ra một Trường Trung Học Lincoln mới. Hãy 
tham gia cùng cộng đồng trong buổi lễ khởi công vào Thứ Bảy, Ngày 14 Tháng 12, từ 10 giờ sáng 
đến 12 giờ trưa, trên sân Trường Lincoln ở lối thấp vào trường tại phòng ăn trưa. Trường Lincoln 
sẽ là trường trung học thứ năm được hiện đại hóa nhờ sự ủng hộ của cử tri và nó sẽ được xây 
dựng lại hoàn toàn thành một cấu trúc nhiều tầng. Nhấn vào đây để xem thông tin về sự kiện 
khởi công Click here to view a groundbreaking event flyer.  

Chi tiết xây dựng Trường Lincoln 
Trường Lincoln và Trường Trung Học Madison và Trường Trung Cấp Kellogg hiện đang được xây 
dựng đều được tài trợ bởi Trái phiếu Sức khỏe & An toàn và Hiện đại hóa Tháng 5 Năm 2017. 
Trường Benson, cũng được bao gồm trong trái phiếu đó, sẽ bắt đầu xây dựng vào mùa hè năm 
2021. 

Vào mùa thu năm 2022, tòa nhà mới của Trường Trung Học Lincoln sẽ được hoàn thành ở phía 
tây của khuôn viên hiện tại. Vào năm 2023, sân vận động điền kinh mới sẽ được hoàn thành trên 
vị trí của trường hiện tại. Trong quá trình xây dựng tòa nhà mới, các học sinh sẽ tiếp tục đi học 
trong tòa nhà Lincoln hiện tại. Các hoạt động xây cất sẽ được ngăn ra bằng hàng rào để cung cấp 
một môi trường an toàn cho các học sinh và nhân viên. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập 
trang xây dựng lại Trường Lincoln For more information, visit the Lincoln rebuild website.. 

Một lễ kỷ niệm hòa nhập 
Lễ hội bắt đầu lúc 10 giờ sáng và sẽ bao gồm một sự thừa nhận đất đai của người Mỹ bản địa và 
các diễn giả bao gồm các học sinh Lincoln, cựu học sinh nổi tiếng và các nhà lãnh đạo cộng đồng. 
Lễ hội và giải trí sẽ tiếp tục trong suốt buổi sáng và bao gồm các cuộc tham quan khuôn viên 
trường. Tất cả các sự kiện tôn vinh truyền thống và cộng đồng phong phú của Trường Trung Học 
Lincoln, ngôi trường của những nhà tư tưởng toàn cầu đầy sáng tạo làm việc cho một thế giới 
công bình, công bằng hơn và hòa bình. 

Tóm tắt xây cất Trường Lincoln  
Việc xây dựng lại Trường Lincoln bao gồm một tòa nhà mới nhiều tầng với chỗ cho hội trường 
biểu diễn nghệ thuật, chỗ học sinh sử dụng chung, phòng thể dục rộng hơn và các lớp học tối 
tân. Sẽ có một quảng trường liền kề với nơi học sinh sử dụng chung cho các hoạt động ngoài trời 
và để kết nối khuôn viên với khu phố xung quanh thông qua một thiết kế thân thiện với người đi 
bộ. 

Để cập nhật dự án đang diễn ra, xin truy cập trang http://LincolnBond.pps.net. Nhấn vào đây để 
xem một tờ thông tin về dự án hiện đại hóa Lincoln. Click here to view a fact sheet about the 

Lincoln modernization project. | Español |中文 Tham gia danh sách gửi thư bằng cách gửi thư 
điện tử tới LHSMod@pps.net.  

-David Mayne, Giám đốc Truyền thông Trái phiếu 
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