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Thông tin cập nhật xây cất Trường Madison, buổi 
họp thông tin 

Chỉ trong vài tháng nữa, vào Tháng 6, Trường Trung Học Madison sẽ đóng cửa và tiến hành việc 
xây cất trong hai năm để hiện đại hóa hoàn toàn khuôn viên trường. Các học sinh và nhân viên 
sẽ chuyển đến khuôn viên Trường Trung Học Marshall trong các năm học 2019-20 và 2020-21. 

Để giúp công chúng tìm hiểu thêm về các ảnh hưởng của việc xây cất đó đối với khu hàng xóm 
và cộng đồng, nhóm thiết kế Madison sẽ tổ chức một buổi họp thông tin vào Thứ Ba, Ngày 19 
Tháng 2, từ 6 đến 8 giờ tối trong thư viện Trường Madison, 2735 NE 82nd Ave. 

Một bữa ăn nhẹ sẽ có sẵn lúc 5:30 chiều với phần trình bày bắt đầu lúc 6 giờ chiều. Dịch vụ 
chăm sóc trẻ em sẽ được cung cấp. Sẽ có thông dịch bằng tiếng Tây Ban Nha, tiếng Việt, tiếng 
Nga, tiếng Trung hoa và tiếng Somali. 

Hãy đến gặp nhóm thiết kế Madison và nhà thầu khi họ cung cấp thông tin cập nhật về các tính 
năng thiết kế và xây cất sắp tới. Tìm hiểu cách hiện đại hóa Madison sắp tới sẽ biến đổi khu hàng 
xóm và: 

• Làm thế nào Madison sẽ trở thành một khuôn viên học tập tái sinh thế kỷ 21. 
• Việc xây cất ảnh hưởng đến cộng đồng trong hai năm tới. 
• Kế hoạch vận chuyển các học sinh Madison đến Trường Marshall. 

Để cập nhật thông tin dự án, xin truy cập trang Madison Modernization website. 

   

 

https://www.pps.net/Page/1840
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