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Franklin Families,          April 27, 2017 

 

I am happy to share that I will be returning as Principal of Franklin Elementary on Monday, May 1
st
. I was on leave as we 

waited for County and State approval of my administrative credential. My credential is now fully cleared and I am excited to 

continue the work of supporting teaching and learning in all our classrooms. I will be meeting with interested families on 

Monday, May 1
st
 from 2:00-3:00 in the library.  Please join me if you have any questions or would just like to talk. 

 

We have a busy week ahead: May 1-5 is Teacher Appreciation Week. I am thrilled I will be at Franklin to appreciate our staff 

and encourage you to find little ways to celebrate our amazing teachers.  

 

With appreciation, 

Principal Ingrid 

 

富兰克林学校的家长们：       2017年4月27日 

 

我很高兴地分享给你们，我将于5月1日星期一返回富兰克林小学当校长。我在过去的这段时间里休假，这是因为我

在等待县和加州的行政证书。现在我的证书已经全部拿到。我很高兴能够继续回来工作，帮助教学和所有的班级学

生学习。 5月1日星期一，下午2:00-3:00，我将在学校图书馆与有兴趣的家长会面。 如果你们 有任何 问题或 只想 

跟我谈谈话，欢迎来参加。 
 

我们将有一个忙碌的一周：5月1日至5月5日是教师节周。 我很高兴我将可以在 富兰克林 学校 感谢 

我们的工作人员，并且我鼓励你们找到一些小小方法来感谢我们的老师。 

 

谢谢，校长Ingrid 

 

Familias de Franklin,         27 de abril de 2017 

 

Estoy feliz de compartir que regresaré como directora de la Escuela Primaria Franklin el lunes 1 de mayo. Estaba de permiso 

mientras esperábamos que el condado y el estado aprobaran mi credencial administrativa. Mi acreditación ahora está 

completamente despejada y estoy emocionada de continuar el trabajo de apoyar la enseñanza y el aprendizaje en todas 

nuestras aulas. Me reuniré con las familias interesadas el lunes 1 de mayo de 2: 00-3: 00 en la biblioteca. Por favor, únase a mí 

si tiene alguna pregunta o simplemente quiere hablar. 

 

Tenemos una semana ocupada por delante: 1-5 de mayo es la Semana de Apreciación del Maestro. Estoy encantado de que 

esté en Franklin para apreciar nuestro personal y animarle a encontrar maneras de celebrar a nuestros maestros increíbles. 

 

Con apreciación, 

Directora Ingrid 

 

Gia đình Franklin,        Ngày 27 Tháng 4 Năm 2017 

 

Tôi rất vui chia sẻ tin rằng tôi sẽ trở lại làm hiệu trưởng Trường Tiểu học Franklin vào thứ Hai, ngày 1 tháng Năm. Tôi đã nghỉ 

phép để chờ đợi sự chấp thuận của Hạt và Tiểu Bang về chứng chỉ hành chính của tôi. Chứng chỉ của tôi bây giờ đã được chấp 

thuận hoàn toàn và tôi rất vui mừng để tiếp tục làm việc hỗ trợ giảng dạy và học tập trong tất cả các lớp học của chúng tôi. Tôi 

sẽ gặp các gia đình nào có quan tâm vào thứ Hai, ngày 1 tháng 5 từ 2: 00-3: 00 chiều trong thư viện. Xin vui lòng tới tham gia 

nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi hoặc chỉ muốn nói chuyện. 

 

Tuần tới chúng tôi rất là bận rộn: Từ ngày 1 đến ngày 5 tháng 5 là Tuần lễ Thưởng Biết ơn Giáo viên. Tôi rất vui vì tôi sẽ trở 

lại Trường Franklin để đánh giá cao nhân viên tôi và khuyến khích quý vị tìm những cách để chào mừng các giáo viên tuyệt 

vời của chúng tôi. 

 

Nay kính,  

Hiệu trưởng Ingrid 

 

http://www.ousd.org/franklin

