
 

 

August 2021 

 

Qoysaska Franklin, 

 

Ku soo dhowow sanad dugsiyeedka 2021/2022! Waxaan rajaynaynaa inaad heshay waqti aad ku 

raaxaysato qoyskaaga iyo asxaabtaada iyo inta badan waxyaalaha kuu keenaya farxad intii suurtogal ah 

intii lagu jiray sannad iyo badh aad u adag. Aad ayaan ugu faraxsanahay inaan ku soo dhaweyno 

ardaydeena, qoysaskeena iyo shaqaalaheena dib ugu soo noqoshada dhismahayaga quruxda badan. 

Adiga iyo aqoonyahankaaga (dadkaaga) waxaad farxad u keentaan shaqadeenna barayaasha waana ku 

mahadsannahay taas. Waxaan sii wadnaa inaan ku faraxsanahay inaan kula shaqeyno iskaashi si aan u 

taageerno koritaanka waxbarasho ee aqoonyahankaaga. 

Baakaddan ku lifaaqan waxaad ka heli doontaa dhowr qaybood oo macluumaad ah oo kaa caawin doona 

u -diyaargarowga sannad -dugsiyeedka wanaagsan ee 2021/2022. Waxaan sidoo kale u isticmaalnaa 

degelkeenna, app -ka dugsiga iyo emaylka si joogto ah si aan kula soo xiriirno markaa fadlan isku xirnaw 

oo sabab kasta ha noqotee. Warqaddan ayaa sidoo kale lagu dhejinayaa mareegahayaga iyo app -ka 

dugsiga halkaas oo laga heli karo qoraallo la turjumay. 

Qoysaska Franklin, waxaan halkan u joognaa inaan adiga iyo aqoonyahankaaga u adeegno, waana ku 

faraxsanahay inaan sidaas yeelno. Waxaan ognahay inay jiraan heerar kala duwan oo welwel iyo cabsi ku 

saabsan ku -noqoshada dugsiga inta aan weli ku jirno masiibada iyo hanjabaadda kala duwanaanshaha 

COVID -Delta. Waxaan rabnaa inaad ogaato inaan halkaan u nimid inaan ku taageerno. Fadlan kala xiriir 

xafiiska weyn (206.252.6150) oo waan ku xiriirin doonnaa oo ku taageeri doonnaa si kasta oo aan 

awoodno. Taasi waa qayb ka mid ahaanshaha qoyska Franklin. 

 

Taas, ku soo dhawow sanad dugsiyeedka 2021/2022 ee Dugsiga Sare ee Franklin. Hoyga Quakers! 

 

Taariikhaha muhiimka ah ee soo socda: 

• Talaado, Ogosto 31, 2021 - Jihaynta Fasalka 9aad ee Waajibka ah (hoos fiiri) 

• Talaado, Ogosto 31, 2021; 2:00 PM - Safarro dhisme oo ikhtiyaari ah oo loogu talagalay ardayda 

fasalka 10aad (hoos fiiri) 

• Talaado, Ogosto 31, 2021; 11 AM & 6 PM– Qoyska Cusub ee Franklin Saacadda Qaxwaha VIRTUAL 

(hoos fiiri) 

• Arbaco, Sebtember 1, 2021; 8:45 AM - Maalinta koowaad ee dugsiga 

• Jimce, Sebtember 3, 2021; 4:00 ilaa 6:00 PM - BBQ Qoyska Franklin (hoos fiiri) 

• Isniin, Sebtember 6, 2021 - Maalinta Shaqada, Dugsi La'aan 



• Arbaco, Sebtember 15, 2021 - Sawirada Dugsiga (hoos fiiri) 

 

Macluumaadka Caafimaadka iyo Badbaadada 

Dugsiyada Dadweynaha Seattle waxay qorshaynayaan shan maalmood oo buuxa oo waxbarid qof 

ahaaneed dhammaan 104 dugsi laga bilaabo Sebtember 1, 2021. Waxaa naga go'an inaan la shaqeyno 

qoysaskeena, ardayda, iyo shaqaalaha si aan iskuulada u furno oo aan u soo dhaweyno dhammaan 

ardayda annagoo sii wadna mudnaanta caafimaadka iyo badbaadada bulshooyinka dugsigeena. 

Degmadu waxay hadda la shaqeyneysaa la -hawlgalayaasha shaqada si loo hubiyo in si habsami leh ay 

dugsigu u bilaabanto waxaana laga yaabaa inay wax ka beddesho hab -raaca badbaadada oo ku salaysan 

isbeddelada hagaha caafimaadka dadweynaha. 

Guji booqo https://www.seattleschools.org/resources  si aad u soo koobto dhammaan tallaabooyinka 

Caafimaadka iyo Badbaadada ee 2021/2022. 

Waxyaabaha ugu muhiimsan waxaa ka mid ah: 

Maaskaro: Daboolka wejiga ama maaskaro ayaa looga baahan doonaa dhammaan shaqaalaha dugsiga, 

ardayda PreK-12, iyo booqdayaasha sannad dugsiyeedka 2021-22. Waxaa jiri doona waxyaalo gaar ah oo 

ku saleysan da'da, horumarka, ama naafanimada. Ardayda, shaqaalaha, iyo booqdayaasha ayaa laga 

yaabaa inay iska siibaan maaskaro si ay wax u cunaan oo u cabbaan. 

• Kala Fogeynta Jirka: Inta ay suurtogal tahay, ardayda iyo shaqaaluhu waa inay ku dhaqmaan fogeynta 

jireed ee 3 fiit inta ay ku jiraan fasallada. Ilaa intii suurtogal ah, ardayda iyo shaqaaluhu waa inay ku 

celceliyaan fogeynta jireed ee 6 fiit inta ay ku jiraan meelaha caadiga ah. 

• Baadhitaannada Caafimaadka Maalinlaha ah: Baadhitaanno caafimaad oo maalinle ah DOH uma 

baahna oo lama isticmaali doono sannad dugsiyeedka soo socda. 

• Tallaalada: SPS uma baahnaan doonto tallaallada COVID-19 ee ardayda ama shaqaalaha waqtigan. 

• Imtixaanka COVID-19: SPS waxay iskaashi la samayn doontaa Mashruuca Caafimaadka Commons si ay 

u siiso imtixaanka COVID-19 ee dugsiga dhexdiisa ardayda iyo shaqaalaha la kulmay COVID ama leh 

astaamaha COVID-u eg. 

• Ciyaaraha Fudud: Ardayda dhigata dugsiga sare iyo dugsiga dhexe waxay awoodi doonaan inay ka 

qaybgalaan ciyaaraha fudud. 

• Qolka Daryeelka Caafimaadka ee Ilaashan: Franklin wuxuu sii wadi doonaa inuu u qoondeeyo boos 

ahaan Qolka Daryeelka Caafimaadka ee Ilaashan. Meeshaan waxaa la adeegsadaa haddii/goorta iyo 

shaqsigu muujiyo astaamaha COVID. 

• Shaqaalaha Caafimaadka iyo Badbaadada: SPS waxay maalgelinaysaa shaqaale waqti -dhiman ah oo ka 

shaqeeya dugsi kasta si ay uga caawiso daboolista qolka Daryeelka Caafimaadka ee la Ilaaliyay iyo 

waajibaadka kale ee loo xilsaaray. 

 

Hanuuninta Fasalka 9aad - FALAL 

Talaado, Ogosto 31, 2021 

https://www.seattleschools.org/resources


9:00 - 10:30 AM - Hanuuninta Fasalka 9aad A (Ardayda leh Magacyada Dambe AL) 

10: 30-11-Dib-u-dejinta Hanuuninta B, Cunnada fudud ee Fasallada 9aad, Kajawaabidda Su'aalaha 

11:00 AM - 12:30 PM - Hanuuninta Fasalka 9aad B (Ardayda leh Magacyada Dambe MZ) 

Culimadu waxay ku kulmaan bannaanka jimicsig 

Fasalka 9aad waa sanad muhiim u ah sameynta cilaaqaadyo iyo caadooyin horseedi doona guusha 

dugsiga sare iyo qalinjabinta. Si sahlan oo loogu gudbo dugsiga sare ayaa aad muhiim u ah sidaa darteed 

Franklin, waxaan ka bilownaa fasalka 9aad ka hor intaan sannad -dugsiyeedku bilaabmin. Culimadu 

waxay: 

• La kulan dhiggooda fasalka 9aad 

• La shaqee hoggaamiyeyaasha Link Crew ee fasalka 11aad/12aad 

• Ka qaybqaado hawlaha 

• Kormeer ku samee dugsiga 

• La kulan macallimiinta fasalka sagaalaad 

• La kulan kooxaha la talinta iyo maamulka. 

• Baro xeelado lagu guulaysto fasalka 9aad ee FHS 

 

Tours Dugsiga Fasalka 10aad - Ikhtiyaari 

Waxaan ognahay in qaar badan oo ka mid ah ardaydeena fasalka 10aad aysan weli ku jirin dhismaha 

Franklin. Haddii aqoonyahanka fasalka 10aad uu jeclaan lahaa inuu booqdo dugsiga ka hor maalinta 

koowaad ee dugsiga, waxaan martigelinaynaa safarro ikhtiyaari ah jadwalka hoose: 

Talaado, Ogosto 31, 2021 

2:00 - 3:00 galabnimo 

Ku kulma dhinaca woqooyi ee dhismaha weyn ee Furayaasha. 

 

Foomamka Dugsiga Loo Baahan Yahay 

Dhammaan foomamka dugsiga ee loo baahan yahay waxaa lagu dhajin doonaa mareegahayada waxaana 

lagu soo diri doonaa barnaamijka dugsiga. Waxaan sidoo kale siin doonaa nuqullada waraaqaha ah ee 

foomamkaan ardayda inta lagu jiro la -talinta usbuuca koowaad ee dugsiga. Fadlan hubi inaad sida ugu 

dhaqsaha badan ugu soo celiso foomamka soo socda: 

• Foomka Qadada Lacag La'aanta ee Bilaashka ah 

• Macluumaadka Xiriirka Degdegga ah 

• Foomka FERPA 



• Foomka 504-2 (si loo aqoonsado ardayda si kala duwan u liidata) 

• Title VII Foomka Waxbarashada Hindida (loogu talagalay ardayda cusub oo kaliya) 

• Su'aalo -weydiinta Guriyeynta (soo noqo kaliya haddii ay khuseyso) 

Waxaan sidoo kale ku dhejin doonnaa foomamka app -ka iyo degelkayaga oo loo baahan yahay in lagu 

siiyo, laakiin aan loo baahnayn in la soo celiyo. 

 

Qadada Dugsiga 2021/2022 

Sannad dugsiyeedka 2021/2022, qadada dugsiga ayaa loo heli doonaa arday kasta oo lacag la'aan ah. 

Intaa waxaa dheer, Franklin waa dugsi kambuyuutar furan oo ardayda waxaa loo oggol yahay inay ka 

baxaan xerada qadada haddii ay ku soo laabtaan waqtigii fasalka. Buuxinta foomka FRL weli waa lama 

huraan si loo helo dheefaha kale sida khidmadaha la dhimay/laga tanaasulay iyo kaalmada dhaqaale ee 

kale. 

 

BBQ Qoyska Franklin 

Waxaan dooneynaa inaan sanadka si toos ah ugu bilowno Quaker Spirit iyo xiriir! 

Waa maxay: Franklin Family BBQ (hilibka iyo ikhtiyaarrada aan hilibka ahayn ayaa la heli karaa) 

Goorma: Jimce, Sebtember 3, 2021 laga bilaabo 4:00 illaa 6:00 pm 

Halkee: Ka baxsan Franklin 

Yaa: Dhammaan ardayda Franklin, qoysaska iyo shaqaalaha waa la casuumay 

Xusuusin: Keen kuraas, bustayaal, fadhiiso boulevard, dhexgal Quakers kale oo is baro. Waxaan sidoo 

kale yeelan doonnaa DJ iyo naadiyada ardayda, wada -hawlgalayaasha bulshada, PTSA -da cajiibka ah iyo 

Ururka Qalinjabiyeyaasha ayaa lagu dhiirri -gelin doonaa inay u diyaariyaan miisas macluumaad/qoris. 

Kala fogeynta iyo qarinta ayaa loo baahan yahay 

Sababta: Kani waa mid ka mid ah siyaabaha aan u tusno Franklin LQVE, u muujinno daryeelka aan u 

hayno bulshada Franklin iyo taageeridda ololka ruuxa Quaker. 

Fadlan rsvp ujeedooyinkeena qorshaynta. 

https://bit.ly/FranklinBBQ2021 

 

Lịch trình của sinh viên và các yêu cầu thay đổi khóa học 

Tất cả các lịch trình của sinh viên sẽ có sẵn trên The Source bắt đầu từ ngày 27 tháng 8 năm 2021 lúc 

5:00 chiều. 

Chúng tôi sẽ không cung cấp lịch trình giấy. 

 

https://bit.ly/FranklinBBQ2021


Nếu học giả của bạn thiếu một lớp hoặc đã được xếp vào một lớp không chính xác, nhân viên tư vấn của 

chúng tôi sẽ làm việc với bạn để thực hiện những thay đổi cần thiết. Các học giả muốn thay đổi lịch trình 

cần phải gửi email cho cố vấn của họ và họ sẽ làm việc để đáp ứng những yêu cầu đó trong tuần đầu tiên 

của năm học. Chúng tôi có thể đáp ứng các yêu cầu thay đổi các khóa học tự chọn trên cơ sở còn chỗ. SẼ 

KHÔNG CÓ YÊU CẦU ĐIỀU CHỈNH LỊCH TRÌNH THÊM SAU KHI TUẦN HỌC ĐẦY ĐỦ ĐẦU TIÊN. Chúng tôi 

cảm ơn bạn trước vì sự kiên nhẫn và hợp tác của bạn. Lịch trình xây dựng cho một trường học quy mô 

của chúng ta có thể rất khó quản lý và mọi người sẽ không thể có được tất cả các lựa chọn đầu tiên của 

họ. 

 

Cố vấn Phục vụ Sinh viên Email 

Mr. Foland Họ A - G aafoland@seattleschools.org  

Bà Weinstein Họ H - O neweinstein@seattleschools.org  

Ông Goldstein Họ P - Z clgoldstein@seattleschools.org  

Ông Lee Tất cả học sinh trong chương trình ELL của chúng tôi djlee@seattleschools.org  

 

Ứng dụng trường trung học Franklin - Tải xuống ngay hôm nay 

Chúng tôi sử dụng rộng rãi ứng dụng trường học của mình để gửi thông tin và thông báo đến cộng đồng 

trường học của chúng tôi. Ứng dụng của chúng tôi cũng đóng vai trò như một vị trí trung tâm cho thông 

tin liên hệ, các biểu mẫu khác nhau, liên kết đến PTSA và Cựu sinh viên của chúng tôi và để mua Quaker 

swag. Truy cập http://siap.ps/12ba9b để tải xuống trên bất kỳ điện thoại hoặc thiết bị thông minh nào 

ngay hôm nay. 

 

Mới đối với Franklin Family VIRTUAL Coffee Hour 

Thứ Ba, ngày 31 tháng 8 năm 2021 - 11:00 - 12:00 sáng 

11:00 AM Teams Link 

Thứ Ba, ngày 31 tháng 8 năm 2021 - 6:00 - 7:00 tối 

6:00 PM Teams Link 

Tất cả những người mới đối với cha mẹ, người giám hộ, gia đình Franklin đều được hoan nghênh tham 

gia với chúng tôi trong một giờ cà phê VIRTUAL vào thứ Ba, ngày 31 tháng 8 lúc 11:00 sáng và 6:00 

chiều. Chúng tôi sẽ tổ chức hai buổi với hy vọng rằng một trong những buổi này hiệu quả cho gia đình 

bạn. Bạn sẽ có cơ hội: 

• Sẻ chia ý tưởng 

• Hỏi câu hỏi 

• Gặp gỡ nhóm quản trị 

• Gặp gỡ nhóm tư vấn 

mailto:aafoland@seattleschools.org
mailto:neweinstein@seattleschools.org
mailto:clgoldstein@seattleschools.org
mailto:djlee@seattleschools.org
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


• Thiết lập quan hệ đối tác để hỗ trợ thành công của các học giả của bạn 

• Tìm hiểu về các cơ hội tình nguyện 

 

LỊCH TRÌNH TRONG TUẦN ĐẦU TIÊN 

Thứ tư, ngày 1 tháng 9 năm 2021 

Thứ năm, ngày 2 tháng 9 năm 2021 

Thứ sáu, ngày 3 tháng 9 năm 2021 

Khi chúng ta bắt đầu một năm mới cùng nhau, việc xây dựng mối quan hệ với giáo viên cố vấn của bạn là 

đặc biệt quan trọng. Tất cả các học giả của Trường Trung học Franklin sẽ gặp nhau trong phần Cố vấn 

(được chỉ định là Cố vấn trong lịch trình của học sinh) lúc 8:45 sáng mỗi ngày. Bắt đầu từ Thứ Ba, ngày 7 

tháng 9 năm 2021, chúng tôi sẽ tuân theo lịch trình khối hàng ngày. 

 

ẢNH TRƯỜNG 

Ảnh của trường sẽ được chụp trong ngày học vào Thứ Tư, ngày 15 tháng 9 năm 2021. Đối với những học 

sinh bỏ lỡ cơ hội chụp ảnh ngày 15/9/21, chúng tôi cũng sẽ tổ chức thi lại vào Thứ Tư, ngày 20 tháng 10 

năm 2021. Hãy đặt gói ảnh trước thời gian, vui lòng truy cập www.mylifetouch.com  và nhập ID Ngày 

Ảnh: EVTN9J27C. 

  

Thẻ ORCA 

Tất cả học sinh SPS đều đủ điều kiện nhận thẻ ORCA. SPS đang gửi mẫu yêu cầu ORCA cho mọi học sinh. 

Bạn phải điền đầy đủ thông tin vào mẫu và quay lại trường để nhận thẻ. Nếu thẻ bị mất, thẻ sẽ bị vô 

hiệu hóa và sẽ bị tính phí thay thế. Thẻ thay thế cần thời gian để tái tạo. Bạn sẽ chịu trách nhiệm đưa 

đón đến trường cho đến khi nhận thẻ mới. Hãy thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa để đảm bảo rằng 

bạn không bị mất những thẻ này! Nếu bạn có thắc mắc về phương tiện đi lại, vui lòng liên hệ với cô JJ 

Wilkerson qua email jmwilkerson@seattleschools.org hoặc qua điện thoại theo số 206 252-6150. 

Chúng tôi rất vui mừng được trực tiếp bắt đầu năm học và được hợp tác với bạn để hỗ trợ hành trình 

giáo dục của học giả của bạn. Chúng tôi cam kết tôn vinh truyền thống tự hào 109 năm của Franklin với 

tư cách là một mỏ neo trong cộng đồng của chúng tôi và tiếp tục đào tạo những công dân tốt nghiệp 

được chuẩn bị để cải thiện thế giới của chúng tôi. Như mọi khi, vui lòng tiếp tục chia sẻ ý tưởng, câu hỏi 

và phản hồi của bạn khi chúng tôi cố gắng xây dựng mô hình học tập và phát triển. 

Hãy tận hưởng những ngày còn lại của mùa hè! 

 

Với LQVE, 

Nhóm quản trị Franklin 

 

http://www.mylifetouch.com/


Dadka la odhan jiray Andrew O'Connell 

Maamulaha kibirsan 

amoconnell@seattleschools.org  

 

Ericka Pollard 

Maamulaha Kaaliyaha Maamula 

edjohnson@seattleschools.org  

 

Jeffrey Lam 

Maamulaha Kaaliyaha Maamula 

jklam@seattleschools.org  

 

Azure Grossi 

Internal Maamuleed ku faano 

aggrossi@seattleschools.org  

 

Edith Bocker 

Kaaliyaha Maamulka 

embocker@seattleschools.org 
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