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Building Bright Futures: Facilities Update 
We are excited to have completed a number of facility modernization and school yard projects just in time for 
the start of school. Below is a complete list of summer projects and key updates. 

1. Lairon College Prep Academy Modernization - This project began in December of 2018 and is 
anticipated to be completed in August of 2019. The project will include complete classroom 
modernization (i.e. lighting, painting, teaching walls, HVAC, etc.). Estimated Cost: $11 million (Measure 
H funding) 

2. Windmill Springs School Modernization - This project began in December of 2018 with four interim 
housing portables being placed at the school site until the program is complete. It is anticipated to be 
completed in August 2019. The project will include classrooms, front parking lot improvements, redesign 
of the kitchen, library, front office modernization, and playground structure upgrades. Estimated Cost: 
$10 million (Measure H funding)  

 

Construyendo un Futuro Brillante: Remodelación de las Instalaciones 
Estamos muy emocionados por haber terminado de modernizar un gran número de instalaciones y de proyectos 
de jardines escolares, justo a tiempo para el comienzo de la escuela. Aquí debajo esta una lista completa de los 
proyectos del verano y de las remodelaciones clave. 

1. Modernización en Lairon College Prep Academy – Este Proyecto empezó en diciembre del 2018, y nos 
anticipan que se terminara en agosto del 2019. El proyecto incluirá la modernización completa del salón 
de clase (ejem. Alumbrado, pintura, paredes de enseñanza, HVAC, etc.). Costo estimado: $11 millones 
de dólares (Fondos de la Medida H) 

2. Modernización en la escuela Windmill Springs – Este proyecto empezó en diciembre de 2018 con 
cuatro estructuras portables que se colocaron en la escuela, hasta que el programa termine. Nos 
anticipan que se terminara en agosto del 2019. El proyecto incluirá salones de clase, mejoras en el 
estacionamiento del frente, biblioteca, rediseño de la cocina, modernización de la dirección, y 
renovación de la estructura del parque de juegos. Costo estimado: $10 millones de dólares (Fondos de la 
Medida H) 

  

Xây Dựng Tương Lai Tươi Sáng: Cập nhật về Cơ sở Phòng ốc 
Chúng tôi vui mừng khi đã hoàn tất nhiều dự án sửa chữa cơ sở phòng ốc và sân trường kịp thời để bắt đầu năm 
học. Dưới đây là danh sách hoàn chỉnh những dự án mùa hè và những cập nhật chính. 

1.  Sửa chữa trường Lairon College Prep Academy – Dự án này đã bắt đầu từ tháng 12 năm 2018 và dự 

định đươc hoàn thành vào tháng 8 năm 2019. Dự án này sẽ bao gồm việc sữa chửa mới các lớp học (như 

hệ thống đèn, sơn, tường, bảng, hệ thống điều hòa nhiệt độ, v.v…) Chi phí ước tính: $11 triệu Mỹ kim 

(Ngân sách Dự luật H)  

2. Sửa chữa trường Windmill Springs – Dự án này đã bắt đầu vào tháng 12 năm 2018 với bốn dãy nhà tiền 

chế được dựng lên trong khuôn viên trường cho đến khi dự án hoàn tất. Dự án này dự định được hoàn 

thành vào tháng 8 năm 2019. Dự án sẽ bao gồm việc nâng cấp các lớp học, bãi đậu xe trước trường, làm 

lại khu vực nhà bếp, sửa chữa mới văn phòng chính, và nâng cấp cấu trúc ngoài sân chơi. Chi phí ước 

tính: $10 triệu Mỹ kim   
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