
FRANKLIN KINDERGARTEN 

BALANCED BEGINNINGS 

 

This year we are starting a new way of making sure all our kindergarten students are placed in the 

best class for them. While this is different from how we have assigned students in past years, we believe 

this process will help all our kindergarten students thrive! 

 

Students will be in one classroom for the FIRST THREE DAYS of the school year. During that 

time ALL THE KINDERGARTEN TEACHERS will get to know ALL THE STUDENTS from all five 

classes. All five teachers will then meet and will assign each student to the classroom that will best meet 

their needs and will ensure balanced classes. Students will be assigned to their teacher for the year starting 

on Thursday morning, August 25, 2016. They will stay with this teacher for the rest of the year.  Please let 

Principal Ingrid know if you have any questions.  

 

We are so excited to welcome you and your child here to Franklin! 

 

Principal Ingrid, Assistant Principal Edwards and the Kindergarten team! 
 
 

  富兰克林学校幼儿园 

平衡新开始 

 

     从今年开始，为了确保我们所有的幼儿园的学生都能放在对他们最好的班级里， 我们开始了一个新的班级的分配方

法。虽然这个方法与以前的不同，但是我们相信这个方法将会帮助我们所有的幼儿园的学生茁壮成长！ 

 

    这个方法是：在开学的前三天，学生将被分配在一间教室里学习。在此期间，所有的幼儿园教师将会去认识和了解每

位学生。然后老师开会讨论，一起重新分配学生，确定他（她）们最合适的学生。并保证每个班级的人数的均衡。从 2016

年 8 月 25 日星期四上午开始，学生将被分配到一个固定的班级和老师，一直学习到学期末结束为止。如果你们有任何问

题，请与校长联系。 

 

我们很高兴地欢迎你们和你们的孩子来到富兰克林小学！ 

 

校长 Ingrid, 副校长 Edwards，和幼儿园的工作人员 
 

 

KINDER FRANKLIN 

COMIENZOS BALANCEADAS 

 

 Este año estamos iniciando una nueva forma de asegurarse de que todos nuestros estudiantes de jardín de infantes se 

colocan en la mejor clase para ellos. Mientras que esto es diferente de los estudiantes cómo hemos asignado en los últimos años, 
creemos que este proceso ayudará a todos nuestros estudiantes de kindergarten prosperan! 

 

 Los estudiantes estarán en un salón de clases para los primeros tres días del año escolar. Durante ese tiempo TODOS 
LOS MAESTROS THE KINDER conocerán a TODOS LOS ESTUDIANTES de las cinco clases. Los cinco maestros luego se reúnen 

y se asignará a cada estudiante al salón que mejor se adapta a sus necesidades y se asegurará de clases equilibradas. Los estudiantes 

serán asignados a su maestro para el año de partida en la mañana del jueves, 25 de agosto, 2016. Ellos se quedarán con este profesor 
para el resto del año. Por favor, que la directora Ingrid saber si tiene alguna pregunta. 

 

 ¡Estamos muy emocionados de dar la bienvenida a usted y su hijo aquí para Franklin! 
 

¡Principal Ingrid, Asistente Principal Edwards y el equipo de jardín de infancia! 

 

 

FRANKLIN MẪU GIÁO 
KHỞI ĐẦU CÂN BẰNG 

 

Năm nay chúng tôi bắt đầu một phương pháp mới để đảm bảo tất cả học sinh mẫu giáo được xếp vào trong các lớp tốt nhất. 
Trong khi phương pháp này khác với cách chúng ta sắp xếp học sinh vào lớp trước đây, chúng tôi tin rằng quá trình này sẽ giúp học 

sinh mẫu giáo tiến bộ nhanh hơn! 

 
Trong BA NGÀY ĐẦU TIÊN của niên học, các học sinh sẽ được ngồi chung trong một lớp học. Trong thời gian đó NĂM 

GIÁO VIÊN MẪU GIÁO sẽ bắt đầu tìm hiểu TẤT CẢ HỌC SINH. Sau đó các giáo viên mẫu giáo sẽ nói chuyện với từng học sinh và 

sẽ chỉ định các em vào lớp học thích hợp cho các em, điều này sẽ đảm bảo sự quân bình trong lớp học.  Vào sáng thứ Năm ngày 25 
tháng 8, 2016, học sinh sẽ được giao cho giáo viên của họ trong năm nay. Học sinh sẽ ở lại với giáo viên này cho cả niên học. Nếu 

quý vị có bất kỳ câu hỏi nào, xin vui lòng cho bà hiệu trưởng Ingrid biết. 

 
Chúng tôi rất vui mừng chào đón quý vị và con em của quý vị đến Trường Franklin! 

 

Hiệu trưởng Ingrid, Trợ lý Hiệu trưởng Edwards và nhóm mẫu giáo! 


