
 

 

August 2021 

 

የፍራንክሊን ቤተሰቦች ፣ 

ወደ 2021/2022 የትምህርት ዓመት እንኳን በደህና መጡ! በጣም ፈታኝ በሆነ አንድ ዓመት ተኩል ውስጥ በተቻለ 

መጠን በቤተሰብዎ እና በጓደኞችዎ ለመደሰት ጊዜ እንዳገኙ ተስፋ እናደርጋለን። ተማሪዎቻችንን ፣ ቤተሰቦቻችንን እና 

ሠራተኞቻችንን ወደ ውብ ሕንፃችን በመመለሳችን በጣም ደስተኞች ነን። እርስዎ እና ምሁርዎ (ዎችዎ) እንደ 

አስተማሪዎች ሥራችን ደስታን ያመጣሉ እና ለዚህም እናመሰግናለን። የምሁርዎን የትምህርት እድገት ለመደገፍ 

ከእርስዎ ጋር በአጋርነት በመስራታችን ደስተኞች ነን። 

በዚህ ፓኬት ውስጥ ለ 2021/2022 የትምህርት ዘመን ለመልካም እና ውጤታማ ለመዘጋጀት የሚያግዙዎት በርካታ 

መረጃዎችን ያገኛሉ። እኛ ከእርስዎ ጋር ለመገናኘት የእኛን ድር ጣቢያ ፣ የትምህርት ቤት መተግበሪያ እና ኢሜል 

በመደበኛነት እንጠቀማለን ስለዚህ እባክዎን እንደተገናኙ ይቆዩ እና በማንኛውም ምክንያት ይድረሱ። ይህ ደብዳቤ 

የተተረጎሙ ስሪቶች ባሉበት በእኛ ድር ጣቢያ እና በት / ቤት መተግበሪያ ላይም እየተለጠፈ ነው። 

የፍራንክሊን ቤተሰቦች ፣ እኛ እርስዎን እና ምሁርዎን ለማገልገል እዚህ ነን ፣ እና እኛ በማድረጋችን ደስተኞች ነን። 

ወረርሽኙ ውስጥ ሳለን እና ከኮቪድ - ዴልታ ተለዋጭ ስጋት ጋር ወደ ትምህርት ቤት መመለስ ዙሪያ የተለያዩ 

የጭንቀት እና የፍርሃት ደረጃዎች እንዳሉ እናውቃለን። እኛ እርስዎን ለመደገፍ እዚህ እንደሆንን እንዲያውቁ 

እንፈልጋለን። እባክዎን በዋናው ቢሮ (206.252.6150) በኩል ይድረሱ እና እኛ በቻልነው መጠን እርስዎን እናገናኛለን 

እናግዝዎታለን። ይህ በፍራንክሊን ቤተሰብ ውስጥ የመሆን አካል ነው። 

በዚህ ፣ በ 2021/2022 የትምህርት ዓመት በፍራንክሊን ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት እንኳን በደህና መጡ። 

የኩዌከሮች ቤት! 

 

መጪ አስፈላጊ ቀናት: 

• ማክሰኞ ነሐሴ 31 ቀን 2021 - አስገዳጅ የ 9 ኛ ክፍል አቀማመጥ (ከዚህ በታች ይመልከቱ) 

• ማክሰኞ ነሐሴ 31 ቀን 2021 ዓ.ም. ከምሽቱ 2 00 - ለ 10 ኛ ክፍል ተማሪዎች አማራጭ የህንፃ ጉብኝቶች (ከዚህ 

በታች ይመልከቱ) 

• ማክሰኞ ነሐሴ 31 ቀን 2021 ዓ.ም. 11 AM & 6 PM– አዲሱ የፍራንክሊን ቤተሰብ ምናባዊ የቡና ሰዓት (ከዚህ በታች 

ይመልከቱ) 

• ረቡዕ መስከረም 1 ቀን 2021 ዓ.ም. 8:45 AM - የትምህርት ቀን የመጀመሪያ ቀን 

• ዓርብ መስከረም 3 ቀን 2021 ዓ.ም. ከጠዋቱ 4:00 እስከ ምሽቱ 6 00 - የፍራንክሊን ቤተሰብ ባርቤኪው (ከዚህ 

በታች ይመልከቱ) 

• ሰኞ ፣ መስከረም 6 ፣ 2021 - የሠራተኛ ቀን ፣ ትምህርት ቤት የለም 

• ረቡዕ ፣ መስከረም 15 ፣ 2021 - የትምህርት ቤት ሥዕሎች (ከታች ይመልከቱ) 



 

የጤና እና ደህንነት መረጃ 

የሲያትል የህዝብ ት / ቤቶች ከመስከረም 1 ቀን 2021 ጀምሮ በሁሉም 104 ትምህርት ቤቶች ለአምስት ሙሉ ቀናት 

በአካል ለመማር አቅዷል። ትምህርት ቤቶቻችንን ፣ ተማሪዎቻችንን እና ሰራተኞቻችንን በት / ቤቶች ለመክፈት እና 

ሁሉንም ተማሪዎችን ለመቀበል ቅድሚያ ለመስጠት ቅድሚያ እንሰጣለን። የትምህርት ቤታችን ማህበረሰቦች ጤና 

እና ደህንነት። ዲስትሪክቱ በአሁኑ ጊዜ ከት / ቤት ባልደረባዎች ጋር በት / ቤት ውስጥ ለስላሳ ጅምር ለማረጋገጥ እና 

በሕዝብ ጤና መመሪያ ለውጦች ላይ በመመርኮዝ የደህንነት ፕሮቶኮሎችን ማስተካከል ይችላል። 

 

ለ 2021/2022 የሁሉም የጤና እና ደህንነት እርምጃዎች ሙሉ ማጠቃለያ 

https://www.seattleschools.org/resources  ን ይጎብኙ። 

 

ዋና ዋናዎቹ የሚከተሉትን ያካትታሉ: 

ጭምብሎች-ለ 2021-22 የትምህርት ዓመት ለሁሉም የትምህርት ቤት ሠራተኞች ፣ ለቅድመ -12 ተማሪዎች እና ለጎብ 

visitorsዎች የጨርቅ የፊት መሸፈኛዎች ወይም ጭምብሎች ያስፈልጋሉ። በእድሜ ፣ በእድገት ወይም በአካል ጉዳት 

ላይ በመመስረት የተወሰኑ ልዩ ሁኔታዎች ይኖራሉ። ተማሪዎች ፣ ሠራተኞች እና ጎብ visitorsዎች ለመብላት እና 

ለመጠጣት ጭምብላቸውን ሊያስወግዱ ይችላሉ። 

• አካላዊ ርቀትን - ተማሪዎች እና ሰራተኞች በመማሪያ ክፍሎች ውስጥ ሲሆኑ የ 3 ጫማ አካላዊ ርቀትን መለማመድ 

አለባቸው። በተቻለ መጠን ፣ ተማሪዎች እና ሰራተኞች በጋራ ቦታዎች ላይ ሲሆኑ የ 6 ጫማ አካላዊ ርቀትን 

መለማመድ አለባቸው። 

• ዕለታዊ የጤና ምርመራዎች - ዕለታዊ የጤና ምርመራዎች በ DOH አይጠየቁም እና በሚመጣው የትምህርት 

ዓመት ውስጥ ጥቅም ላይ አይውሉም። 

• ክትባቶች-ኤስ.ፒ.ኤስ በዚህ ጊዜ የተማሪዎች ወይም የሰራተኞች COVID-19 ክትባት አይፈልግም። 

• የኮቪድ -19 ምርመራ-ኤስ.ፒ.ኤስ ለኮቪድ ለተጋለጡ ወይም ለኮቪድ-መሰል ምልክቶች ላላቸው ተማሪዎች እና 

ሠራተኞች ነፃ ፣ በት / ቤት ውስጥ COVID-19 ፈተና ለመስጠት ከጤና ኮሚንስ ፕሮጀክት ጋር ይተባበራል። 

• አትሌቲክስ - የሁለተኛ ደረጃና የመካከለኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተማሪዎች በአትሌቲክስ መሳተፍ ይችላሉ። 

• የተጠበቀ የጤና እንክብካቤ ክፍል - ፍራንክሊን ቦታችንን እንደ የተጠበቀ የጤና እንክብካቤ ክፍል መስጠቱን 

ይቀጥላል። ይህ ቦታ ጥቅም ላይ የሚውለው/መቼ እና ግለሰብ የኮቪ ምልክቶችን ካሳዩ ነው። 

• የጤና እና ደህንነት ሠራተኞች - ኤስ.ፒ.ኤስ. ጥበቃ በተደረገለት የጤና እንክብካቤ ክፍል ውስጥ ሽፋን እንዲሰጥ እና 

በተመደቡ ሌሎች ተግባራት ውስጥ የት / ቤት የትርፍ ሰዓት ሠራተኛን በገንዘብ ይደግፋል። 

 

የ 9 ኛ ክፍል አቀማመጥ - አስገዳጅ 

ማክሰኞ ነሐሴ 31 ቀን 2021 እ.ኤ.አ. 

https://www.seattleschools.org/resources


9:00 - 10:30 AM - 9 ኛ ክፍል አቀማመጥ ሀ (የመጨረሻ ስሞች A -L) 

10 30-11-ለኦሬንቴሽን ቢ ፣ መክሰስ ለ 9 ኛ ክፍል ተማሪዎች ፣ ለጥያቄዎች መልሶች እንደገና ተዘጋጅቷል 

11:00 AM - 12:30 PM - 9 ኛ ክፍል አቀማመጥ B (የመጨረሻ ስሞች ያላቸው M -Z) 

ምሁራን ከጂም ውጭ ይገናኛሉ 

9 ኛ ክፍል ወደ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ስኬት እና ምረቃ የሚያመሩ ግንኙነቶችን እና ልምዶችን ለማቋቋም 

ወሳኝ ዓመት ነው። ወደ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ለስላሳ ሽግግር በጣም አስፈላጊ ነው እና ስለዚህ በፍራንክሊን 

የትምህርት ዓመት ከመጀመሩ በፊት በ 9 ኛ ክፍል እንጀምራለን። ምሁራን የሚከተሉትን ያደርጋሉ 

• ከ 9 ኛ ክፍል እኩዮቻቸው ጋር ይተዋወቁ 

• ከ 11 ኛ/12 ኛ ክፍል ሊንክ ክሩ አመራሮች ጋር ይስሩ 

• በእንቅስቃሴዎች ውስጥ ይሳተፉ 

• ትምህርት ቤቱን ጎብኝ 

• ከዘጠነኛ ክፍል መምህራን ጋር ይገናኙ 

• የምክር እና የአስተዳደር ቡድኖችን ይገናኙ። 

• በ FHS በ 9 ኛ ክፍል ስኬታማ ለመሆን ስልቶችን ይወቁ 

 

የ 10 ኛ ክፍል ትምህርት ቤት ጉብኝቶች - አማራጭ 

ብዙዎቹ የ 10 ኛ ክፍል ተማሪዎቻችን በፍራንክሊን ሕንፃ ገና እንዳልነበሩ እናውቃለን። የ 10 ኛ ክፍል ምሁርዎ ከት / 

ቤቱ የመጀመሪያ ቀን በፊት ትምህርት ቤቱን ለመጎብኘት ከፈለጉ ፣ ከዚህ በታች ባለው መርሃግብር መሠረት 

አማራጭ ጉብኝቶችን እናስተናግዳለን - 

ማክሰኞ ነሐሴ 31 ቀን 2021 እ.ኤ.አ. 

ከምሽቱ 2:00 - 3:00 

በ ቁልፎች በኩል ከዋናው ሕንፃ በስተሰሜን በኩል ይገናኙ። 

 

ተፈላጊ የትምህርት ቤት ቅጾች 

ሁሉም አስፈላጊ የትምህርት ቤት ቅጾች በእኛ ድር ጣቢያ ላይ ይለጠፋሉ እና በት / ቤታችን መተግበሪያ በኩል ይላካሉ። 

በተጨማሪም በትምህርት ቤቱ የመጀመሪያ ሳምንት አማካሪ ወቅት የእነዚህን ቅጾች የወረቀት ቅጂዎች ለተማሪዎች 

እናቀርባለን። እባክዎን የሚከተሉትን ቅጾች በተቻለ ፍጥነት መመለስዎን ያረጋግጡ - 

• ነፃ የተቀነሰ የምሳ ቅጽ 

• የአደጋ ጊዜ ግንኙነት መረጃ 



• FERPA ቅጽ 

• 504-2 ቅጽ (በተለያየ አቅም ያደጉ ተማሪዎችን ለመለየት) 

• ርዕስ VII የህንድ ትምህርት ቅጽ (ለአዲስ ተማሪዎች ብቻ) 

• የቤቶች መጠይቅ (የሚመለከተው ከሆነ ብቻ ይመለሱ) 

እኛ ለእርስዎ እንዲሰጡ የሚፈለጉ ፣ ግን እንዲመለሱ የማይፈለጉ ቅጾችን በእኛ መተግበሪያ እና ድር ጣቢያ ላይ 

እንለጥፋለን። 

 

2021/2022 የትምህርት ቤት ምሳ 

ለ 2021/2022 የትምህርት ዓመት የትምህርት ቤት ምሳ ለእያንዳንዱ ተማሪ ያለምንም ወጪ ይገኛል። በተጨማሪም 

፣ ፍራንክሊን ክፍት የካምፓስ ትምህርት ቤት ሲሆን ተማሪዎች ለክፍል በሰዓቱ ከተመለሱ ከምሳ ለመውጣት 

ይፈቀድላቸዋል። የ FRL ቅጹን መሙላት አሁንም ሌሎች ጥቅማ ጥቅሞችን እንደ ተቀነሰ/የተተወ ክፍያ እና ሌላ 

የገንዘብ ድጋፍ ለማግኘት አስፈላጊ ነው። 

 

የፍራንክሊን ቤተሰብ BBQ 

በጠንካራ ኩዌከር መንፈስ እና ግንኙነት ዓመቱን በትክክል መጀመር እንፈልጋለን! 

 

ምን: ፍራንክሊን ቤተሰብ ቢቢኬ (ስጋ እና ስጋ ያልሆኑ አማራጮች አሉ) 

መቼ: አርብ ፣ መስከረም 3 ቀን 2021 ከጠዋቱ 4 00 እስከ 6 00 ሰዓት 

የት: ከፍራንክሊን ውጭ 

ማን - ሁሉም የፍራንክሊን ተማሪዎች ፣ ቤተሰቦች እና ሰራተኞች ተጋብዘዋል 

ማስታወሻዎች ወንበሮችን ፣ ብርድ ልብሶችን ይዘው ይምጡ ፣ በመንገዱ ላይ ይቀመጡ ፣ ከሌሎች ኩዌከሮች ጋር 

ይቀላቅሉ እና እርስ በእርስ ይተዋወቁ። እኛ ደግሞ ዲጄ እና የተማሪ ክለቦች ፣ የማህበረሰብ አጋሮች ፣ አስደናቂው የፒ 

ቲ ኤስ ኤ እና የቀድሞ ተማሪዎች ማህበር ለመረጃ/ምልመላ ጠረጴዛዎችን እንዲያዘጋጁ ይበረታታሉ። ማራቅ እና 

ጭምብል ማድረግ ያስፈልጋል 

ለምን - ይህ የፍራንክሊን LQVE ን የምናሳይበት ፣ ለፍራንክሊን ማህበረሰብ ያለንን እንክብካቤ የምናሳይበት እና 

የኩዌከር መንፈስን ነበልባል የምናራምድበት አንዱ መንገድ ነው። 

 

እባክዎን ለዕቅድ ዓላማችን rsvp። 

https://bit.ly/FranklinBBQ2021 

 

የተማሪ መርሃ ግብሮች እና የኮርስ ለውጥ ጥያቄዎች 

https://bit.ly/FranklinBBQ2021


 

ሁሉም የተማሪ መርሃ ግብሮች ከነሐሴ 27 ቀን 2021 ጀምሮ ከምሽቱ 5 00 ጀምሮ ባለው ምንጭ ላይ ይገኛሉ። 

የወረቀት መርሃግብሮችን አንሰጥም። 

የእርስዎ ምሁር ክፍል ካጣ ወይም ትክክል ባልሆነ ክፍል ውስጥ ከተቀመጠ ፣ አስፈላጊ ለውጦችን ለማድረግ 

አማካሪዎቻችን ከእርስዎ ጋር ይሰራሉ። የጊዜ ሰሌዳ ለውጥ የሚሹ ምሁራን አማካሪያቸውን በኢሜል መላክ 

አለባቸው እና በትምህርት ቤቱ የመጀመሪያ ሳምንት ውስጥ እነዚህን ጥያቄዎች ለማስተናገድ ይሰራሉ። በቦታ ተገኝነት 

መሠረት የምርጫ ኮርሶችን ለመቀየር ጥያቄዎችን ማስተናገድ እንችል ይሆናል። ከትምህርት ቤቱ የመጀመሪያው 

ሙሉ ሳምንት በኋላ የተከበረ የማስተካከያ ጥያቄዎች አይኖሩም። ለትዕግስትዎ እና ለትብብርዎ አስቀድመው 

እናመሰግናለን። ለትምህርት ቤት የህንፃ መርሃ ግብር የእኛ መጠን ለማስተዳደር በጣም ከባድ ሊሆን ስለሚችል 

ሁሉም የመጀመሪያ ምርጫዎቹን ሁሉ ማግኘት አይችልም። 

ተማሪዎችን የሚያገለግል አማካሪ ኢሜል 

ሚስተር ፎላንድ የመጨረሻ ስሞች ሀ - ጂ aafoland@seattleschools.org  

ወ / ሮ ዌንስታይን የመጨረሻ ስሞች ኤች - ኦ neweinstein@seattleschools.org  

ሚስተር ጎልድስታይን የመጨረሻ ስሞች P - Z clgoldstein@seattleschools.org  

ሚስተር ሊ በእኛ ELL ፕሮግራም ውስጥ ያሉ ሁሉም ተማሪዎች djlee@seattleschools.org  

 

የፍራንክሊን ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት መተግበሪያ - ዛሬ ያውርዱ 

ለት / ቤታችን ማህበረሰብ መረጃ እና ማሳወቂያዎችን ለመላክ የት / ቤታችንን መተግበሪያ በሰፊው እንጠቀማለን። 

የእኛ መተግበሪያ እንዲሁ ለእውቂያ መረጃ ፣ ለተለያዩ ቅጾች ፣ ወደ የእኛ PTSA እና ተመራቂዎች አገናኞች እና የኩዌከር 

ስዋጅ ለመግዛት እንደ ማዕከላዊ ቦታ ሆኖ ያገለግላል። ዛሬ በማንኛውም ዘመናዊ ስልክ ወይም መሣሪያ ላይ 

ለማውረድ http://siap.ps/12ba9b  ን ይጎብኙ። 

 

ለፍራንክሊን ቤተሰብ VIRTUAL የቡና ሰዓት አዲስ 

ማክሰኞ ፣ ነሐሴ 31 ፣ 2021 - 11:00 - 12:00 ጥዋት 

11:00 AM Teams Link 

ማክሰኞ ፣ ነሐሴ 31 ፣ 2021 - 6:00 - 7:00 PM 

6:00 PM Teams Link 

ሁሉም አዲስ ለ ፍራንክሊን ወላጆች ፣ አሳዳጊዎች ፣ ቤተሰቦች ማክሰኞ ነሐሴ 31 ከጠዋቱ 11 00 እና ከምሽቱ 6 00 

ሰዓት ጀምሮ ለ VIRTUAL የቡና ሰዓት እኛን እንዲቀላቀሉ እንኳን ደህና መጡ። ከነዚህ ጊዜያት አንዱ ለቤተሰብዎ 

ይሠራል ብለን ተስፋ በማድረግ ሁለት ክፍለ ጊዜዎችን እናስተናግዳለን። የሚከተሉትን ለማድረግ እድል ይኖርዎታል- 

 

• ሀሳቦችን ያጋሩ 

mailto:aafoland@seattleschools.org
mailto:neweinstein@seattleschools.org
mailto:clgoldstein@seattleschools.org
mailto:djlee@seattleschools.org
http://siap.ps/12ba9b
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzgzMDg1YmEtMmZkOS00MTdmLThkNWMtYjAxMjYyNWYxN2I0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d431d158-6074-4832-8783-51ea6f6dd227%22%2c%22Oid%22%3a%226c4dcc82-adf7-42c6-9889-7bf776bf3a80%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWFmODZkY2YtMmRhNy00MDJhLWEyNDktZjBmZTMwYjBkOWVl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d431d158-6074-4832-8783-51ea6f6dd227%22%2c%22Oid%22%3a%226c4dcc82-adf7-42c6-9889-7bf776bf3a80%22%7d


• ጥያቄዎችን ይጠይቁ 

• ከአስተዳደር ቡድኑ ጋር ይተዋወቁ 

• ከአማካሪ ቡድኑ ጋር ይተዋወቁ 

• የምሁራንዎን ስኬት ለመደገፍ ሽርክና ማቋቋም 

• ስለ በጎ ፈቃደኞች እድሎች ይወቁ 

 

የመጀመሪያው ሳምንት መርሃ ግብር 

ረቡዕ ፣ መስከረም 1 ቀን 2021 

ሐሙስ ፣ መስከረም 2 ቀን 2021 

ዓርብ ፣ መስከረም 3 ቀን 2021 

አዲስ ዓመት አብረን ስንጀምር ፣ ከአማካሪ አስተማሪዎ ጋር ግንኙነቶችን መገንባት በተለይ አስፈላጊ ነው። ሁሉም 

የፍራንክሊን ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ምሁራን በየቀኑ 8:45 AM ላይ በአማካሪ (በተማሪ መርሐ ግብሮች ላይ 

እንደ ሞግዚትነት ይጠቁማሉ) ይገናኛሉ። ከ ማክሰኞ መስከረም 7 ቀን 2021 ጀምሮ የዕለታዊውን የማገጃ መርሃ 

ግብር እንከተላለን። 

 

የትምህርት ቤት ፎቶዎች 

የትምህርት ረቡዕ ፣ መስከረም 15 ፣ 2021 የትምህርት ቀን ፎቶግራፎች ይወሰዳሉ። የ 9/15/21 ፎቶ ዕድልን ላጡ 

ተማሪዎች ፣ ረቡዕ ፣ ጥቅምት 20 ፣ 2021 ደግሞ ሪኬክዎችን እናስተናግዳለን። ጊዜ ፣ እባክዎን 

www.mylifetouch.com  ን ይጎብኙ እና የምስል ቀን መታወቂያ ያስገቡ - EVTN9J27C። 

 

  

የ ORCA ካርዶች 

ሁሉም የ SPS ተማሪዎች የ ORCA ካርድ ለመቀበል ብቁ ናቸው። SPS ለእያንዳንዱ ተማሪ የ ORCA ጥያቄ ቅጽ እየላከ 

ነው። ካርድዎን ለመቀበል ቅጹን መሙላት እና ወደ ትምህርት ቤት መመለስ አለብዎት። ካርዱ ከጠፋ ያቦዝናል እና 

ለመተኪያ ክፍያ ያስከፍላል። የመተኪያ ካርዶች ለመራባት ጊዜ ይወስዳሉ። አዲሱ ካርድ እስኪመጣ ድረስ ወደ 

ትምህርት ቤት እና ወደ ትምህርት ቤት የመጓጓዣ ሃላፊነት እርስዎ ይሆናሉ። እነዚህን ካርዶች እንዳያጡ ለማረጋገጥ 

እያንዳንዱን ጥንቃቄ ያድርጉ! መጓጓዣን በተመለከተ ጥያቄዎች ካሉዎት እባክዎን ወ / ሮ ጄጄ ዊልከንሰንን በኢሜል 

በ jmwilkerson@seattleschools.org  ወይም በስልክ በ 206 252-6150 ያነጋግሩ። 

 

የምሁራንዎን የትምህርት ጉዞ በመደገፍ ዓመቱን በአካል በመጀመር እና ከእርስዎ ጋር በመተባበር በጣም ደስተኞች 

ነን። የፍራንክሊን 109 ዓመት ኩሩ ወግ በማኅበረሰባችን ውስጥ እንደ መልሕቅ ለማክበር እና ዓለማችንን ለማሻሻል 

http://www.mylifetouch.com/
mailto:jmwilkerson@seattleschools.org


የተዘጋጁ ዜጎችን መመረቃችንን ለመቀጠል ቁርጠኛ ነን። እንደተለመደው ትምህርት እና ዕድገትን ለመቅረፅ ስንሞክር 

እባክዎን ሀሳቦችዎን ፣ ጥያቄዎችዎን እና ግብረመልስዎን ማካፈልዎን ይቀጥሉ። 

 

በቀሩት የበጋ ቀናት ይደሰቱ! 

 

ከ LQVE ጋር ፣ 

የፍራንክሊን አስተዳዳሪ ቡድን 

 

አንድሪው ኦኮኔል 

ኩሩ ርዕሰ መምህር 

amoconnell@seattleschools.org  

 

ኤሪክካ ፖላርድ 

ኩሩ ረዳት ርዕሰ መምህር 

edjohnson@seattleschools.org  

 

ጄፍሪ ላም 

ኩሩ ረዳት ርዕሰ መምህር 

jklam@seattleschools.org  

 

አዙሬ ግሮሲ 

ኩሩ አስተዳደራዊ ኢንተር 

aggrossi@seattleschools.org  

 

ኤዲት ቦከር 

ምክትል አስተዳደር 

embocker@seattleschools.org 

 

FRANKLIN HS | 3013 S. Mt. Baker Blvd | Seattle, WA  98144 | 206.252.6150 | Fax: 206.252.6151 
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