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Dear Franklin Families,       Monday, November 13, 2017 
 
I hope everyone had a wonderful Veteran’s Day weekend. We have an exciting month of events ahead. Please 
mark your calendars and I hope you will be able to join us for one or more of these events.  
 
Franklin Parent Action Team meetings 
Many parents have been interested in forming a Parent Action Team here at Franklin. This would be a group to 
support increased parent involvement and volunteering at our school.  Any parents interested in supporting our 
students and school are encouraged to attend one of the following two informational and organizing meetings.  
 
Wednesday, November 15th 9:00 a.m., Library 
Thursday, November 16th, 5:15 p.m., Library 
 
SSC and Annual Title 1 meetings 
Families are also encouraged to join us this Friday, November 17th, for our monthly SSC meeting at 9:00 a.m. and 
our Annual Title 1 meeting immediately following at 10:00 am. Both meetings will be in the library.  
 
Parent Attendance Workshop  
Our Family Advocates are hosting a Parent Attendance Workshop on Thursday, 11/30, at 9:00 a.m. in the Family 
Resource Center (Portable 35). All families are encouraged to attend. Breakfast will be provided.  
 
Fall Thanksgiving Break 
School will be closed the week of November 20th-24th for the Fall Thanksgiving Break. Classes will resume on 
Monday, November 27th.   
 
Middle School Enrollment Options Workshop  
Tuesday, December 5th, 3:00-5:00 p.m., Family Resource Center and Media Center. All 5th grade families are 
invited to join us for a workshop on OUSD middle schools. We will have computers and supports available for 
families wishing to complete their options form at that time.  
 
Report Card Distribution 
Marking Period 1 report cards and student emergency cards will be distributed according to the schedule below. 
Pick up will be in the library from 8:15-9:15 and immediately after school.  
 
4th and 5th grades, Tuesday, December 5th 
2nd and 3rd grades, Wednesday, December 6th 
TK, K and 1st grades, Thursday, December 7th  
 
We look forward to seeing you at many of these events.  
Go Tigers! 
 
Principal Ingrid 
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2017 年 11 月 13日（星期一） 

亲爱的富兰克林学校的家长们，    

 

我希望你们每个人都有一个美妙好的退伍军人节周末。我们有一个令人兴奋的一个月的活动内容。请把这些内

容记在你们的日历里，我希望你们能加参加我们的其中的一个或多个这些活动。 

 

富兰克林家长行动小组会议 

许多家长有兴趣在富兰克林学校建立一个家长行动小组。这将是一个支持学校和增加家长参与的志愿服务小

组。任何有兴趣参与支持我们学校和学生的家长，请来参加以下两个会议的其中一个。 

 

星期三，11月 15日，上午 9:00，在学校图书馆 

星期四，11月 16日，下午 5点 15分，在学校图书馆 

 

SSC 会义和年度 Title 1会议 

我们也鼓励家长在 11月 17日星期五上午 9:00点，来参加我们的 SSC会议。和紧接着在上午 10点，参加我们

的 Title 1 年度会议。这两次会议都将在学校图书馆举行。 

 

家长考勤工作坊 

我们的家庭服务倡导者将于 11月 30 日星期四上午 9:00 点，在家庭服务资源中心，（35号教室）举办家长考

勤研讨会。希望所有家长参加。将提供早餐。 

 

感恩节假期 

学校将在 11 月 20日至 11月 24日感恩节放假。学校将于 11月 27日星期一重新上课。 

 

中学招生选择学校工作坊 

12月 5 日星期二下午 3：00-5：00，在家庭资源中心 35号课室和媒体中心 36 课室举行。所有五年级的家长们

都被邀请来参加我们关于 OUSD中学选校的研讨会。我们将提供电脑和为那些希望能马上完成选择学校的家长

们提供上网填写帮助。 

 

成绩报告表 

学生的第一次成绩报告表和学生紧急联系卡将会按照下面的日期和时间发放。请在上午 8点 15 分至 9点 15分

和放学后到学校图书馆领取。 

 

4年级和 5年级：12 月 5日星期二 

2，3年级：12月 6 号星期三 

TK，K 和 1年级，12 月 7日星期四 

 

我们期待在这些事件中见到你。  

校长 Ingrid 
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Thứ Hai, ngày 13 tháng 11, năm 2017 

 

Kính thưa Gia đình Franklin,  

 

Tôi hy vọng tất cả mọi người đã có một kỳ nghỉ Lễ Cựu Chiến Binh cuối tuần thật tuyệt vời. Chúng tôi sắp được hưởng 

một tháng đầy những sự kiện thú vị. Xin quý vị vui lòng ghi chú ngày giờ trên tờ lịch của quý vị, và tôi hy vọng quý vị 

sẽ có thể tham gia một hoặc nhiều hơn trong số các sự kiện sau dây: 

 

Các cuộc họp Nhóm Phụ Huynh Trường Franklin Hành Động 

Nhiều phụ huynh đã quan tâm đến việc thành lập Nhóm Phụ Huynh Trường Franklin Hành Động tại trường Franklin. 

Mục đích của Nhóm này là nhằm hỗ trợ sự tham gia của phụ huynh và tình nguyện viên tại trường của chúng tôi. Bất cứ 

phụ huynh nào quan tâm đến việc hỗ trợ học sinh và nhà trường đều được khuyến khích tham dự một trong hai cuộc 

họp thông tin và tổ chức sau đây: 

 

Thứ Tư, ngày 15 tháng 11, lúc 9 giờ sáng, tại Thư viện. 

Thứ Năm, ngày 16 tháng 11, lúc 5:15 chiều, tại Thư viện. 

 

Cuộc Họp SSC và Tiêu đề I Hàng Năm 

Các gia đình cũng được khuyến khích cùng tham gia với chúng tôi trong cuộc họp SSC hằng tháng vào Thứ Sáu, ngày 

17 tháng 11,  lúc 9 giờ sáng và cuộc họp Tiêu đề Hàng Năm 1 ngay sau đó, lúc 10 giờ sáng. Cả hai cuộc họp đều sẽ 

được tổ chức tại Thư viện. 

 

Buổi Hội Thảo Phụ Huynh Bảo Đảm Con Em Đi Học  

Các Cố Vấn Gia Đình của chúng tôi sẽ chủ trì một Buổi Phụ Huynh Bảo Đảm Con em Đi Học vào Thứ Năm, ngày 30 

tháng 11, lúc 9 giờ sáng, tại Trung Tâm Tài Nguyên Gia Đình (Portable 35). Tất cả các gia đình được khuyến khích 

tham dự. Bữa ăn sáng sẽ được cung cấp miên phí. 

 

Kỳ Nghĩ Lễ Tạ Ơn Mùa Thu 

Nhân dịp Lễ Tạ Ơn Mùa Thu năm nay, nhà trường sẽ đóng cửa trong tuần lễ từ ngày 20 tháng 11 cho đến ngày 24 tháng 

11. Các em học sinh sẽ đi học trở lại  vào Thứ Hai, ngày 27 tháng 11. 

 

Hội Thảo Tùy Chọn Tuyển Sinh Trung Học 

Chúng tôi trân trọng kính mời  gia đình của tất cả các em học sinh lớp 5 đến tham dự hội thảo về các trường trung học 

của OUSD vào Thứ Ba, ngày 5 tháng 12, từ lúc 3 giờ cho đến 5 giờ chiều, tại Trung Tâm Tài Nguyên Gia đình và 

Trung Tâm Truyền Thông. Chúng tôi sẽ có máy vi tính và sự hỗ trợ sẵn sàng dành cho các gia đình muốn hoàn tất mẫu 

đơn lựa chọn vào thời điểm đó. 

 

Phân PhátThành Tích Biểu 

Phiếu điểm của học kỳ 1 và thẻ khẩn cấp của học sinh sẽ được phân phát theo lịch trình dưới đây. Quý vị có thể đến 

Thư viện trong khoảng thời gian từ 8 giờ15 đến 9 giờ15 phút sáng hoặc ngay sau khi tan học để nhận lấy phiếu điểm và 

thẻ này.  

Lớp 4 và lớp 5, Thứ Ba, ngày 5 tháng 12; 

Lớp 2 và 3, Thứ Tư, ngày 6 tháng 12; 

Lóp TK, K và lớp 1, Thứ Năm, ngày 7 tháng Mười Hai. 

 

Chúng tôi hy vọng quý vị sẽ tham dự các sự kiện này. 

Con Hổ Muôn Năm! 

Hiệu Trưởng Ingrid 

http://www.ousd.org/franklin
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lunes, 13 de noviembre de 2017 

Estimadas familias de Franklin,        

 

Espero que todos hayan tenido un maravilloso fin de semana del Día de los Veteranos. Tenemos un emocionante mes de 

eventos por delante. Marque sus calendarios y espero que puedan unirse con nosotros para uno o más de estos eventos. 

 

Reuniones del Equipo de Acción de Padres de Franklin 

Muchos padres han estado interesados en formar un Equipo de Acción para Padres aquí en Franklin. Este sería un grupo 

para apoyar una mayor participación de los padres y voluntariado en nuestra escuela. A todos los padres interesados en 

apoyar a nuestros estudiantes y la escuela se les anima a asistir a una de las siguientes dos reuniones informativas y de 

organización. 

 

Miércoles, 15 de noviembre a las 9:00 a.m., Biblioteca 

Jueves, 16 de noviembre, 5:15 p.m., Biblioteca 

 

SSC y reuniones anuales de Título 1 

También se alienta a las familias a unirse con nosotros este viernes, 17 de noviembre, para nuestra reunión mensual de 

SSC a las 9:00 a.m. y nuestra reunión anual de Título 1 inmediatamente después a las 10:00 a.m. Ambas reuniones 

estarán en la biblioteca. 

 

Taller de asistencia a los padres 

Nuestros defensores de la familia están organizando un taller de asistencia para padres el jueves 30 de octubre a las 9:00 

a.m. en el Centro de recursos para la familia (Portable 35). Se anima a todas las familias a asistir. Desayuno será 

provisto 

 

Receso de Acción de Gracias de otoño 

La escuela estará cerrada la semana del 20 al 24 de noviembre para el descanso de Acción de Gracias de otoño. Las 

clases se reanudarán el lunes, 27 de noviembre. 

 

Taller de Opciones de Inscripción en la Escuela Intermedia 

Martes, 5 de diciembre, 3: 00-5: 00 p.m., Family Resource Center y Media Center. Todas las familias de 5 grado están 

invitadas a unirse a nosotros para un taller sobre las escuelas intermedias de OUSD. Tendremos computadoras y apoyos 

disponibles para las familias que deseen completar su formulario de opciones en ese momento. 

 

Boleta de calificaciones 

Las tarjetas de calificaciones del Período de Marcado 1 y las tarjetas de emergencia para estudiantes se distribuirán de 

acuerdo con el cronograma a continuación. La recogida estará en la biblioteca de 8: 15-9: 15 e inmediatamente después 

de la escuela. 

 

4 y 5 grado, martes, 5 de diciembre 

2 y 3 grados, miércoles, 6 de diciembre 

TK, K y 1 grado, jueves, 7 de diciembre 

 

Esperamos verte en muchos de estos eventos. 

¡Van los tigres! 

Director Ingrid 
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