
          August 22, 2016 

 

Greetings Franklin Families, 

 

We are excited to announce we will begin a student “pick up zone” this year. This zone will help ensure students 

are safely picked up and will increase the speed at which you are able to locate your child after school. We do need your 

cooperation to make this process a success. Please know that you must drive through the pick up zone, you cannot park 

your car and wait. We will have our safety patrol team there to help locate your child quickly by grade level. Please make 

sure to tell the safety patrol your child’s name and grade level right away so we can call your student to the front of the 

line to get into your car. This process will run smoothly if we can all work together! 

Please remember the signs in the front of the school have changed. Our "Pick Up/Drop Off Zone" is now a "No 

Parking Zone" from 7:30-9:00am and 1:30-4:00pm. The Oakland police will enforce these times so if you park your car in 

that zone during these times, you will receive a parking ticket. We do not want our families to receive a parking ticket so 

please following the new signs. 

The drop off/pick up zone will be clearly marked with orange cones. Our safety patrol squad will be in neon 

yellow uniforms. These students are there to help you and will always be kind and respectful. Please feel free to ask them 

any questions regarding this new process. They are there to help! We thank you for your help in ensuring all of our 

children are safe here at Franklin! 

 

Principal Ingrid and Ms. Edwards 
 

富兰克林家庭们， 

 

    我们很高兴地宣布，从今年开始我们将有一个“接送学生指定区域”的方法。这个方法将有助于确保学生的安全，并且也会加快接学生

的速度。为了使这个方法取得成功，我们需要你们的大力支持和合作。请注意，你们必须把车子开到指定的区域里，接学生后慢慢通过，而

不能停车等待。我们的安全工作人员将会把学生按年级分开，在那里帮助你们快速地找到你们的孩子。当你们来到指定的区域时，请马上告

诉安全工作人员你们的孩子的名字和年级，以便工作人员可以马上叫你们的孩子出来上车。如果我们能一起合作，相信会平稳运作。 

    请注意，在学校门前的停车规定已经改变。现在我们的接学生区域，上午 7 点 30 分-9 点和下午 1点 30分-4点，是不可以停车。这些

不可以停车的时间是由奥克兰交通部门规定，如果你们在这个时间停车，将会收到罚单。我们不希望有任何人拿到罚单，所以请帮助我们做

好这个工作。 

    接送孩子的标志用橙色的颜色非常明显。我们的安全工作人员身穿霓虹黄色制服，他们蔼和地和有责任地在那里帮助你们。如果你们有

任何有关这方面的问题，请随时向他们咨询，他们将会帮助你们！我们感谢你们在确保学生安全这方面的所有帮助！ 

 

 

校长 Ingrid 和副校长 Edwards 
 

 

Saludos Franklin Familias, 

 
                Estamos muy contentos de anunciar que comenzaremos un estudiante "recoger zona" de este año. Esta zona le ayudará a asegurar que los 

estudiantes son recogidos de forma segura y aumentará la velocidad a la que usted es capaz de localizar a su hijo después de la escuela. Necesitamos su 

cooperación para que este proceso sea un éxito. Por favor, sabe que debe conducir a través de la zona de recogida, no se puede aparcar su coche y 
esperar. Tendremos nuestro equipo de patrulla de seguridad allí para ayudar a localizar a su hijo rápidamente por nivel de grado. Por favor asegúrese de 

decirle a la patrulla de seguridad el nombre y grado nivel de su hijo de inmediato por lo que podemos llamar a su hijo a la parte delantera de la cola para 

entrar en su coche. ¡Este proceso se ejecutará sin problemas si todos podemos trabajar juntos! 
               Tenga en cuenta que la señalización en el frente de la escuela ha cambiado. Nuestra dejar/recoger zona es ahora una zona sin aparcamiento de 

7:30-9:00 am y 1:30-4:00 pm. Estos tiempos que no hay aparcamiento van a ser aplicada por Oakland patrulla de tráfico y si se aparca un coche en estos 

tiempos recibirán un ticket de aparcamiento. No queremos que ninguna de nuestras familias reciba tickets de aparcamiento así que por favor nos ayudan 
en el seguimiento de los nuevos signos. 

               El dejar/recoger a la zona estará claramente marcado con conos de color naranja. Nuestro equipo de patrulla de seguridad estará en uniformes 
amarillos de neón. Estos estudiantes están ahí para ayudarle y serán siempre amable y respetuoso. ¡No dude en hacerles cualquier pregunta con respecto 

a este nuevo proceso, que están ahí para ayudar! ¡Le damos las gracias por su ayuda en asegurar que todos nuestros niños están a salvo aquí en Franklin! 

  
Principal Ingrid y la Sra Edwards 

 

Kính thưa Gia đình Franklin, 
 
              Năm nay chúng tôi vui mừng thông báo rằng chúng tôi sẽ thực hiện một “Khu Đưa/Đón” học sinh.  Khu vực này sẽ giúp đảm bảo 
học sinh được đưa đón an toàn đưa đón và sẽ rút ngắn thời gian quý vị tìm con sau giờ học. Chúng tôi cần sự hợp tác của quý vị kế 
hoạch này được thành công. Quý vị hãy lái xe vào Khu Đưa/Đón. Quý vị không thể đậu xe và chờ đợi con em. Chúng tôi sẽ có đội tuần 
tra an toàn tại lề đường để giúp dễ dàng tìm thấy con quý vị theo cấp lớp. Quý vị chỉ cần thông báo cho thành viên tuần tra an toàn tên và 
cấp lớp của con em quý vị để họ gọi học sinh vào phía trước hang và dẫn vô xe.  Quá trình này sẽ trôi chảy nếu chúng ta làm việc với 
nhau! 
              Hãy nhớ là những bảng đậu xe ở phía trước trường đã được thay đổi. Khu Đưa/Đón bây giờ là Khu Cấm Đậu Xe từ 7:30-9:00 
sáng và từ 1: 30-4:00 chiều. Cảnh sát Oakland sẽ thi hành luật này và nếu quý vị đậu xe tại khu đó trong thời gian đó, quý vị sẽ bị phạt và 
nhận biên bản đậu xe. Chúng tôi không muốn quý vị bị phạt do đậu xe nên quý vị phải chú ý theo bảng đậu xe mới.  
              Khu Đưa/Đón học sinh được đánh dấu rõ ràng với các vật hình nón màu cam. Đội tuần tra an toàn sẽ mặc đồng phục màu vàng 
neon. Những học sinh này sẽ nhiệt tâm giúp đỡ quý vị  một cách vui lòng và trân trọng. Hãy hỏi họ bất cứ câu hỏi liên quan đến quy trình 
mới này. Họ sẽ giúp quý vị! Chúng tôi xin cảm ơn quý vị đã quan tâm về sự an toàn của học sinh tại Trường Franklin! 
 
 Hiệu trưởng Ingrid và Phó Hiệu trưởng Edwards 


