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Parent Volunteers Needed! Franklin School Passport Day is coming! 

Friday, May 19, 2017 
On Friday, May 19, 2017, our classrooms will be transformed into countries from around the world and your children 

will travel to distant lands! Teachers and students will help manage this fun-filled day but we need parent help. We need parent 
volunteers all day—from 8:00 a.m. to 2:55 p.m. to work in the classrooms to assist tour groups of mixed-age students and help 
bringing students to lunch.  Help for one hour or all day—we appreciate any assistance.  Please return this form to Franklin if 
you have time to assist. 
Parent’s Name: ____________________________, Phone Number: ___________________ 
Student’s Name: _______________________, Grade: _____, Teacher: ___________________________ 
Time available: ___ All Day;  ___ Morning (8-11 am);  ___afternoon (11pm-2:55pm);  ___Other____________ 
 

我们需要家长义工！  富兰克林学校护照日即将到来！ 

2017年5月19日，星期五 

2017年5月19日，星期五，我们学校将有一个世界日活动。每一个班级代表一个国家，学生们将会到每个班

去活动交流，像旅游到世界各地一样。 

教师和学生将帮助管理这个充满乐趣的一天，但我们需要家长的帮助。 

希望能够有家长来做义工，从上午8时至下午2时55分，在教室工作，协助不同年龄学生的旅游团队活动。并

帮助学生午餐。无论你们能够帮助多少时间，一小时或全天 - 我们都非常感谢。 

如果你们有时间来帮忙，请将此表格交回给老师。 

家长姓名：____________________________，电话号码：___________________ 

学生姓名：_______________________，年级：_____，老师：___________________________ 

可帮忙时间：___全天;   ___早上（8-11点）;     ___下午（11点-2:55）;      ___ 其他____________ 
 
 

Voluntarios de Padres Necesarios! Franklin School Passport Day está llegando! 
Viernes 19 de mayo de 2017 

El viernes 19 de mayo de 2017, nuestras aulas se transformarán en países de todo el mundo y sus hijos viajarán a 
tierras lejanas. Los maestros y estudiantes ayudarán a manejar este día lleno de diversión, pero necesitamos ayuda de los 
padres. Necesitamos padres voluntarios todo el día, de 8:00 a.m. a 2:55 p.m. para trabajar en las aulas para ayudar a grupos de 
excursión de estudiantes de edad mixta y ayudar a llevar a los estudiantes a almorzar. Ayuda durante una hora o todo el día, 
agradecemos cualquier ayuda. Por favor devuelva este formulario a Franklin si tiene tiempo para ayudar. 
Nombre del padre: ____________________________, Número de teléfono: ___________________ 
Nombre del Estudiante: _______________________, Grado: _____, Maestro: ___________________________ 
Tiempo disponible: ___ Todo el día; ___ Mañana (8-11 am); ___Tardes(11 pm-2: 55pm); ___Otro____________ 
 

Chúng Ta Cần Người Tình nguyện viên Phụ huynh! Ngày Hộ Chiếu của Trường Franklin sắp đến! 
Thứ sáu, ngày 19 tháng 5 năm 2017 

Vào ngày thứ Sáu, 19 tháng 5 năm 2017, các lớp học của chúng tôi sẽ được chuyển thành các nước từ khắp nơi trên thế giới và 
con em của quý vị sẽ đi đến các vùng đất xa xôi! Giáo viên và học sinh sẽ giúp quản lý ngày đầy vui nhộn này nhưng chúng tôi 
cần sự trợ giúp của phụ huynh. Chúng ta cần người tình nguyện viên phụ huynh cả ngày - từ 8 giờ sáng đến 2 giờ 55 để làm việc 
trong lớp học để hỗ trợ các nhóm du lịch sinh viên tuổi khác nhau và giúp đưa học sinh đi ăn trưa. Giúp đỡ trong một giờ hoặc 
cả ngày - chúng tôi đánh giá cao sự trợ giúp.  Xin vui lòng gửi lại mẫu này cho Franklin nếu bạn có thời gian để giúp đỡ. 
Tên Phụ Huynh: ____________________________, Số Điện Thoại: ___________________ 
Tên học sinh: _______________________, Lớp: _____, Giáo viên: ___________________________ 
Thời gian có sẵn: ___ Cả Ngày; ___ Buổi sáng (8-11 sáng); __ chiều (11: 00-2: 55pm); ___Giờ khác ____________ 
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