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Hãy Đến Chào Mừng Mở Cửa Trở Lại Trường Trung 
Học Leodis McDaniel – Thứ Bảy, Ngày 18 Tháng 9 
lúc 11 a.m. 
 
Kính chào các học sinh, gia đình và cộng đồng McDaniel, 
 
Chúng tôi muốn nhắc quý vị về Lễ Kỉ Niệm Khai Trương đặc biệt của Trường Trung học McDaniel 
đã được xây dựng lại hoàn toàn vào Thứ Bảy, Ngày 18 Tháng 9 lúc 11 giờ sáng tại phía trước 
trường 2735 NE 82nd Ave. Buổi lễ sẽ được tiếp nối bằng các cuộc tham quan khuôn viên trường 
mới.  
 
Nhấn vào đây để xem tờ rơi Khai Trương McDaniel Click here to view the McDaniel Grand 

Opening flyer | Español |Tiếng Việt | 中文 | Русский | Soomaali 
 
Do lệnh y tế toàn tiểu bang mới đưa ra, đeo khẩu trang sẽ được yêu cầu cho sự kiện này. Quý vị 
cần phải đeo khẩu trang cho buổi lễ bên ngoài và nếu quý vị có kế hoạch tham quan bên trong 
ngôi trường mới. Chúng tôi mong sẽ gặp quý vị ở đó!  
 
Môi trường học tập của thế kỷ 21 được nâng cấp này sẽ cung cấp cho số lượng học sinh đa dạng 
nhất ở Portland, những học sinh nói hơn 30 ngôn ngữ, với các cơ sở, chương trình và cơ hội mới 
để thành công. Khuôn viên hiện đại rộng 296.000 foot vuông với hơn 170.000 foot vuông được 
xây dựng mới, bao gồm hai nhà hát, hai phòng tập thể dục và khu vực chung cho học sinh đã 
đóng vai trò là trung tâm của ngôi trường mới. Những khu vực được xây dựng thiết kế mới này 
kết hợp hài hòa cập nhật với một trường học hiện đại giữa thế kỷ. Để biết thêm thông tin về 
McDaniel được xây dựng lại, hãy truy cập trang web của dự án tại  
https://www.pps.net/Page/1840 
 
Cảm Ơn Các Cử Tri 
PPS và Văn phòng Hiện Đại Hóa Trường Học cảm ơn các cử tri đã ủng hộ Trái phiếu Trường học 
2012, 2017 và 2020. Những trái phiếu này cho phép PPS tiếp tục công việc quan trọng là nâng 
cấp để bảo vệ sức khỏe, sự an toàn và sự vận hành các trường học cũ của chúng ta. Để biết 
thêm thông tin về các dự án trái phiếu PPS, vui lòng truy cập trang web Trái phiếu PPS Bond 
webpage. Nếu có thắc mắc, vui lòng liên hệ với Văn phòng Hiện Đại Hóa Trường Học tại 
schoolmodernization@pps.net.  
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