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October 23, 2017 

 

Fall Festival 

October 31 Parade at 12:30 pm  

Festival 12:45 pm-2:40 

Franklin School teachers and staff will organize the Fall Festival with games, activities, prizes and food. 

Admission tickets cost $5.00 for each child and will include games and activities plus two food items.  

● On the festival day, your child can bring a costume to school. Children wear their costumes after they eat lunch. 

Please remember that costumes should be appropriate. No fake weapons or fake blood allowed at school. 

● Each year, the festival becomes more “green”. This year we invite you to donate your child’s old toys to be used as 

the prizes for games. We are happy to receive slightly used small toys as a donation such as action figures, cars, 

balls, etc. Please bring donations to the library. 

● The teachers have created a festival booth, but they need parents to help run the booth. We also need parents to 

help set up and clean up. Please fill in the time you are available and return the bottom portion. Thank you, in 

advance, for your help. Please return the slip by October 26. Ticket sales will begin Wednesday, October 25, 2017. 

----------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------- 

____ booth helper 12:45-1:45 pm 

____ booth helper 1:45-2:40 pm (plus 5 min clean-up) 

 

_______________________   ___________________________ 

Parent’s Name                                    Phone # 

 

_______________________   ___________________________ 

Child’s Name               Room # 

 

秋季游园会 

游行时间：10月31日 下午12点30分 

游园活动：下午12:45 - 2:40 

富兰克林学校将于10月31日举行我们一年一度的秋季活动，包括游戏，奖品和食物。入场券每个

学生$ 5.00元，包括所有的游戏活动，和加上两个食物。 

•在这一天，你的孩子可以带万圣节的服装回学校。孩子们吃完午餐后就可以穿上万圣节的服装。请记住

，所有的服装都应该是孩子年龄的服装。不允带武器玩具或有血液图案的东西回学校。 

•我们每年的节日庆祝越来越“绿色”。今年我们希望你们能捐赠你们的旧玩具，我们可以用来作为游戏

的奖品。我们很乐意收到比较新的儿童小玩具，例如动作人物，汽车，弹力球等玩具。请将所有捐赠的物

品带到学校图书馆。 

•老师们有一个节日摊位，他们也需要家长们来帮忙。同时我们也需要家长们来协助设立和清理摊位。如

果你们能够来帮忙，请填写好下面的回条，并在10月26日前交返给老师。谢谢你们的帮助。入场券将于今

个星期三开始销售。 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

________  摊位帮忙     12：45-1：45 pm 

________  摊位帮忙     1：45-2：40 pm（加5分钟清理工作） 

 

家长姓名：______________________________     电话号码：_____________________ 

 

学生名字：_______________________________    课室号码：______________________ 

 

http://www.ousd.org/franklin


 

Festival de Otoño 

Desfile del 31 de octubre a las 12:30 p.m. 

Festival 12:45 p.m.-2: 40 

Los maestros y el personal de Franklin School organizarán el Festival de Otoño con juegos, actividades, 

premios y comida. Los boletos de admisión cuestan $ 5.00 por cada niño e incluirán juegos y actividades más dos 

alimentos. 

● En el día del festival, su hijo puede llevar un disfraz a la escuela. Los niños usan sus disfraces después de 

almorzar. Recuerde que los disfraces deben ser apropiados. No se permiten armas falsas o sangre falsa en la 

escuela. 

● Cada año, el festival se vuelve más "verde". Este año lo invitamos a donar los juguetes viejos de su hijo para 

usarlos como premios para los juegos. Estamos felices de recibir juguetes pequeños usados como donaciones, como 

figuras de acción, autos, pelotas, etc. Por favor traiga donaciones a la biblioteca. 

● Los maestros han creado una mesa de festival, pero necesitan que los padres ayuden a administrar la mesa. 

También necesitamos que los padres ayuden a configurar y limpiar. Complete la hora en que está disponible y 

devuelva la parte inferior. Gracias, de antemano, por su ayuda. Devuelva la boleta antes del 26 de octubre. La venta 

de boletos comenzará el miércoles, 25 de octubre de 2017. 

----------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------

____ booth helper 12: 45-1: 45 p. m. 

____ booth helper 1: 45-2: 40 pm (más 5 min de limpieza) 

 

_______________________  ___________________________ 

 Nombre de los padres   Número de teléfono 

 

_______________________  ___________________________ 

Nombre de niño     Habitación # 

 

Lễ hội Mùa Thu 

Ngày 31 tháng 10 Parade lúc 12:30 pm 

Lễ hội 12:45 chiều-2: 40 

Giáo viên và nhân viên Trường Franklin sẽ tổ chức Lễ hội Mùa Thu với các trò chơi, hoạt động, giải 

thưởng và thức ăn. Giá vé vào cửa là 5 đô la cho mỗi trẻ em và sẽ bao gồm các trò chơi và hoạt động cộng với hai 

món ăn. 

 Vào ngày lễ hội, con em quý vị có thể mang trang phục đến trường. Trẻ em mặc trang phục sau khi ăn trưa. Hãy 

nhớ rằng trang phục cần phải phù hợp theo tuổi. Không được vũ khí giả hoặc máu giả đến trường. 

 Mỗi năm, lễ hội trở nên "xanh" hơn. Năm nay chúng tôi mời bạn tặng đồ chơi cũ của con bạn để được sử dụng làm 

giải thưởng cho các trò chơi. Chúng tôi rất vui khi nhận được đồ chơi nhỏ đã được sử dụng một cách nhẹ nhàng 

như số hành động, xe hơi, quả bóng ... Xin vui lòng mang các đóng góp đó vào thư viện. 

 Các giáo viên đã tạo ra một gian hàng lễ hội, nhưng họ cần cha mẹ để giúp chạy gian hàng. Chúng tôi cũng cần cha 

mẹ để giúp thiết lập và dọn sạch. Xin vui lòng điền vào thời gian bạn có sẵn và trả lại phần dưới cùng. Cảm ơn rất 

nhiều về sự trợ giúp của bạn. Vui lòng hoàn trả phiếu này trước ngày 26 tháng 10. Bán vé sẽ bắt đầu vào Thứ Tư, 

25 tháng 10 năm 2017. 

----------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------

____ Nhân viên trợ giúp gian hàng 12: 45-1: 45 chiều 

____ Người trợ giúp gian hàng 1: 45-2: 40 (cộng thêm 5 phút làm sạch) 

 

_______________________  ___________________________ 

Tên Phụ Huynh     Số Điện Thoại # 

 

_______________________  ___________________________ 

Tên Trẻ Em    Phòng # 


