
 

 

August 2021 

 

Mga Pamilyang Franklin, 

 

Maligayang pagdating sa 2021/2022 taong pasukan! Inaasahan namin na nakakita ka ng oras upang 

masiyahan sa pamilya at mga kaibigan at sa maraming mga bagay na makapagdadala sa iyo ng kagalakan 

hangga't maaari sa panahon ng isang napakahirap na taon at kalahati. Kami ay nasasabik na maligayang 

pagdating sa aming mga mag-aaral, pamilya at kawani na bumalik sa aming magandang gusali. Ikaw at 

ang iyong (mga) scholar ay nagdudulot ng kagalakan sa aming gawain bilang mga tagapagturo at 

pinasasalamatan namin iyon. Patuloy kaming nasasabik na makipagtulungan sa iyo upang suportahan 

ang paglago ng edukasyon ng iyong scholar. 

 

Nakalakip sa packet na ito ay mahahanap mo ang maraming mga impormasyon na makakatulong sa iyo 

sa paghahanda para sa isang positibo at mabungang taon ng pag-aaral ng 2021/2022. Ginagamit din 

namin ang aming website, app ng paaralan at email nang regular upang makipag-usap sa iyo kaya't 

mangyaring manatiling konektado at makipag-ugnay sa anumang kadahilanan. Ang liham na ito ay nai-

post din sa aming website at app ng paaralan kung saan magagamit ang mga isinalin na bersyon. 

 

Mga pamilya Franklin, narito kami upang maghatid sa iyo at sa iyong scholar, at nasasabik kaming gawin 

ito. Alam namin na may iba't ibang antas ng pagkabalisa at takot sa paligid ng pagbabalik sa paaralan 

habang nasa pandemiya pa rin kami at may banta ng COVID - Delta variant. Nais naming malaman mo na 

narito kami upang suportahan ka. Mangyaring makipag-ugnay sa pamamagitan ng pangunahing 

tanggapan (206.252.6150) at ikonekta ka namin at susuportahan ka ngunit maaari naming. Bahagi iyon 

ng pagiging sa pamilya Franklin. 

 

Sa pamamagitan nito, maligayang pagdating sa 2021/2022 taong pasukan sa Franklin High School. 

Tahanan ng mga Quaker! 

 

Paparating na Mahahalagang mga petsa: 

• Martes, Agosto 31, 2021 - Mandatoryong Ika-9 na Baitang Oryentasyon (tingnan sa ibaba) 

• Martes, Agosto 31, 2021; 2:00 PM - Opsyonal na mga paglilibot sa gusali para sa ika-10 na baitang 

(tingnan sa ibaba) 

• Martes, Agosto 31, 2021; 11 AM & 6 PM– New Franklin Family VIRTUAL Coffee Hour (tingnan sa ibaba) 

• Miyerkules, Setyembre 1, 2021; 8:45 AM - Unang araw ng paaralan 



• Biyernes, Setyembre 3, 2021; 4:00 hanggang 6:00 PM - Franklin Family BBQ (tingnan sa ibaba) 

• Lunes, Setyembre 6, 2021 - Araw ng Paggawa, Walang Paaralan 

• Miyerkules, Setyembre 15, 2021 - Mga Larawan sa Paaralan (tingnan sa ibaba) 

 

Impormasyon sa Kalusugan at Kaligtasan 

 

Ang Seattle Public Schools ay nagpaplano para sa limang buong araw na in-person na pagtuturo sa lahat 

ng 104 na paaralan na nagsisimula sa Setyembre 1, 2021. Kami ay nakatuon sa pagtatrabaho kasama ang 

aming mga pamilya, mag-aaral, at kawani upang buksan ang mga paaralan at malugod na ibalik ang 

lahat ng mga mag-aaral habang patuloy na inuuna ang kalusugan at kaligtasan ng aming mga 

pamayanan sa paaralan. Ang distrito ay kasalukuyang nakikipagtulungan sa mga kasosyo sa paggawa 

upang matiyak ang isang maayos na pagsisimula sa paaralan at maaaring ayusin ang mga protokol sa 

kaligtasan batay sa mga pagbabago sa patnubay sa kalusugan ng publiko. 

 

I-click ang bisitahin ang https://www.seattleschools.org/resource  para sa isang buong buod ng lahat ng 

mga hakbang sa Kalusugan at Kaligtasan para sa 2021/2022. 

 

Kabilang sa mga highlight ang: 

Mga maskara: Ang takip sa mukha ng tela o mga maskara ay kinakailangan para sa lahat ng tauhan ng 

paaralan, mag-aaral ng PreK-12, at mga bisita para sa 2021-22 taong pasukan. Magkakaroon ng mga 

tiyak na pagbubukod batay sa edad, pag-unlad, o kapansanan. Ang mga mag-aaral, kawani, at mga bisita 

ay maaaring alisin ang kanilang mga mask para sa pagkain at pag-inom. 

• Physical Distancing: Hangga't maaari, dapat magsanay ang mga mag-aaral at tauhan ng pisikal na 

distansya ng 3 talampakan habang nasa silid aralan. Hangga't maaari, dapat magsanay ang mga mag-

aaral at kawani ng pisikal na distansya ng 6 talampakan habang nasa mga karaniwang puwang. 

• Pang-araw-araw na Pag-screen ng Kalusugan: Ang pang-araw-araw na pagsusuri sa kalusugan ay hindi 

na hinihiling ng DOH at hindi na gagamitin sa darating na taon ng pag-aaral. 

• Mga Bakuna: Ang SPS ay hindi mangangailangan ng bakuna sa COVID-19 ng mga mag-aaral o kawani sa 

ngayon. 

• Pagsubok ng COVID-19: Makikipagsosyo ang SPS sa Health Commons Project upang magbigay ng 

libreng, nasa paaralan na COVID-19 na pagsubok para sa mga mag-aaral at kawani na nalantad sa COVID 

o mayroong mga sintomas tulad ng COVID. 

• Athletics: Ang mga mag-aaral sa high school at middle school ay maaaring lumahok sa palakasan. 

• Protected Health Care Room: Si Franklin ay magpapatuloy na magtalaga ng isang puwang bilang aming 

Protected Health Care Room. Ginagamit ang puwang na ito kung / kailan at indibidwal na nagpapakita 

ng mga sintomas ng COVID. 

https://www.seattleschools.org/resource


• Mga Tauhang Pangkalusugan at Pangkaligtasan: Ang SPS ay nagbibigay ng pondo sa isang part time 

staff na tao sa bawat paaralan upang tumulong sa pagsakop sa silid na Protected Health Care at iba pang 

mga tungkulin na nakatalaga. 

 

Oryentasyon sa Ika-9 Baitang - KASANAYAN 

Martes, Agosto 31, 2021 

9:00 - 10:30 AM - 9th Grade Orientation A (Mga Mag-aaral na May Huling Pangalan A-L) 

10: 30-11 - Muling itinakda para sa Orientation B, Snack para sa 9th Graders, Pagsagot sa Mga 

Katanungan 

11:00 AM - 12:30 PM - 9th Grade Orientation B (Mga Mag-aaral na May Huling Pangalan na M-Z) 

Nagtagpo ang mga iskolar sa labas ng gym 

 

Ang ika-9 na baitang ay isang mahalagang taon upang maitaguyod ang mga ugnayan at ugali na 

hahantong sa tagumpay at pagtatapos sa high school. Napakahalaga ng isang maayos na paglipat sa high 

school at sa Franklin, nagsisimula kami sa ika-9 na baitang bago magsimula ang taon ng pag-aaral. Ang 

mga iskolar ay: 

 

• Kilalanin ang kanilang mga kapantay sa grade 9 

• Makipagtulungan sa mga pinuno ng Link Crew ng ika-11 / ika-12 grado 

• Makilahok sa mga aktibidad 

• Maglibot sa paaralan 

• Kilalanin ang mga guro sa ikasiyam na baitang 

• Kilalanin ang mga pangkat ng pagpapayo at pang-administratibo. 

• Alamin ang mga diskarte para sa pagiging matagumpay sa ika-9 na baitang sa FHS 

 

Ika-10 Baitang Mga Paglilibot sa Paaralan - Opsyonal 

Alam namin na marami sa aming mga mag-aaral sa ika-10 baitang ay wala pa rin sa gusaling Franklin. 

Kung ang iyong iskolar sa ika-10 baitang ay nais na libutin ang paaralan bago ang unang araw ng 

paaralan, nagho-host kami ng mga opsyonal na paglilibot bawat iskedyul sa ibaba: 

Martes, Agosto 31, 2021 

2:00 - 3:00 pm 

Makilala sa hilagang bahagi ng pangunahing gusali ng mga Susi. 



Mga Kinakailangan na Pormularyo ng Paaralan 

 

Ang lahat ng kinakailangang form ng paaralan ay mai-post sa aming website at ipapadala sa 

pamamagitan ng aming app ng paaralan. Magbibigay din kami ng mga kopya ng papel ng mga form na 

ito sa mga mag-aaral habang nagpapayo sa unang linggo ng paaralan. Mangyaring tiyaking ibalik ang 

mga sumusunod na form nang mabilis hangga't maaari: 

• Libreng Pinababang Lunch Form 

• Impormasyon sa Pakikipag-ugnay sa Emergency 

• FERPA form 

• 504-2 form (upang makilala ang mga mag-aaral na naiiba ang kakayahan) 

• Pamagat VII form ng Edukasyon sa India (para sa mga bagong mag-aaral lamang) 

• Pabahay na Palatanungan (bumalik lamang kung naaangkop) 

 

Magpo-post din kami ng mga form sa aming app at website na kinakailangang ibigay sa iyo, ngunit hindi 

kinakailangan na ibalik. 

 

2021/2022 School Lunch 

 

Para sa 2021/2022 taong pasukan, ang tanghalian sa paaralan ay magagamit para sa bawat mag-aaral 

nang walang gastos. Bilang karagdagan, ang Franklin ay isang bukas na paaralan sa campus at 

pinapayagan ang mga mag-aaral na umalis sa campus para sa tanghalian sa kondisyon na bumalik sila sa 

oras para sa klase. Ang pagkumpleto ng form na FRL ay kinakailangan pa rin upang makatanggap ng iba 

pang mga benepisyo tulad ng nabawasan / naiwanan na bayarin at iba pang tulong sa pananalapi. 

 

Franklin Family BBQ 

 

Nais naming simulan ang pasok nang tama sa malakas na Quaker Spirit at koneksyon! 

 

Ano: Franklin Family BBQ (magagamit ang mga pagpipilian sa karne at di-karne) 

Kailan: Biyernes, Setyembre 3, 2021 mula 4:00 hanggang 6:00 ng gabi 

Kung saan: Sa labas ng Franklin 

Sino: Lahat ng mag-aaral ng Franklin, pamilya at kawani ay iniimbitahan 



Mga Tala: Magdala ng mga upuan, kumot, umupo sa boulevard, makihalubilo sa iba pang mga Quaker at 

magkakilala. Magkakaroon din kami ng isang DJ at mga club ng mag-aaral, kasosyo sa pamayanan, ang 

aming kamangha-manghang PTSA at Alumni Association ay hikayatin na mag-set up ng mga talahanayan 

para sa impormasyon / recruiting. Kailangan ang distansya at masking 

Bakit: Ito ay isa sa mga paraan na ipinakita namin ang aming Franklin LQVE, ipinapakita ang aming pag-

aalaga para sa pamayanan ng Franklin at pinayagan ang apoy ng espiritu ng Quaker. 

 

Mangyaring rsvp para sa aming mga layunin sa pagpaplano. 

https://bit.ly/FranklinBBQ2021 

 

 

Mga Iskedyul ng Mag-aaral at Mga Kahilingan sa Pagbabago ng Kurso 

 

Magagamit ang lahat ng iskedyul ng mag-aaral sa The Source simula Agosto 27, 2021 ng 5:00 PM. 

Hindi kami magbibigay ng mga iskedyul ng papel. 

 

Kung ang iyong scholar ay nawawala sa isang klase o inilagay sa isang hindi tamang klase, 

makikipagtulungan sa iyo ang aming mga tagapayo upang gumawa ng mga kinakailangang pagbabago. 

Ang mga iskolar na naghahanap ng pagbabago sa iskedyul ay kailangang mag-email sa kanilang tagapayo 

at gagana sila upang mapaunlakan ang mga kahilingang iyon sa unang linggo ng paaralan. Maaari kaming 

tumanggap ng mga kahilingan upang baguhin ang mga kursong elektif sa batayan sa pagkakaroon ng 

espasyo. AY HINDI MAAARING MAGING SA Dagdag na Iskedyul NA PAGHIHINGING NG MGA 

PAGHIHINGING NG KATANGAYAN MATAPOS ANG UNANG BUONG LINGGO NG PAARALAN. Kami ay 

nagpapasalamat sa iyo nang maaga para sa iyong pasensya at kooperasyon. Ang iskedyul ng gusali para 

sa isang paaralan na ang aming laki ay maaaring maging napakahirap pamahalaan at lahat ng tao ay 

hindi makakakuha ng lahat ng kanilang mga unang pagpipilian. 

 

Counselor Serving Mga Mag-aaral ng Email 

G. Foland Huling Mga Pangalan A - G aafoland@seattleschools.org  

Weinstein Huling Mga Pangalan H - O neweinstein@seattleschools.org  

Huling Pangalan ni G. Goldstein P - Z clgoldstein@seattleschools.org  

G. Lee Lahat ng mag-aaral sa aming programang ELL djlee@seattleschools.org  

 

 

https://bit.ly/FranklinBBQ2021
mailto:aafoland@seattleschools.org
mailto:neweinstein@seattleschools.org
mailto:clgoldstein@seattleschools.org
mailto:djlee@seattleschools.org


Franklin High School App - Mag-download Ngayon 

 

Malawak naming ginagamit ang aming app ng paaralan upang magpadala ng impormasyon at mga abiso 

sa aming komunidad sa paaralan. Naghahain din ang aming app bilang isang sentral na lokasyon para sa 

impormasyon sa pakikipag-ugnay, iba't ibang mga form, mga link sa aming PTSA at Alumni at upang 

bumili ng Quaker swag. Bisitahin ang http://siap.ps/12ba9b  upang mag-download sa anumang smart 

phone o aparato ngayon. 

 

 

Bago sa Franklin Family VIRTUAL Coffee Hour 

Martes, Agosto 31, 2021 - 11:00 - 12:00 AM 

11:00 AM Mga Link ng Mga Koponan 11:00 AM Teams Link  

Martes, Agosto 31, 2021 - 6:00 - 7:00 PM 

6:00 PM Mga Link ng Mga Koponan 6:00 PM Teams Link 

 

Lahat ng bago sa mga magulang, tagapag-alaga, pamilya ng Franklin ay malugod na sumali sa amin para 

sa isang VIRTUAL na oras ng kape sa Martes, Agosto 31 ng 11:00 AM at 6:00 PM. Nagho-host kami ng 

dalawang sesyon na may pag-asa na ang isa sa mga oras na ito ay gagana para sa iyong pamilya. 

Magkakaroon ka ng pagkakataon na: 

 

• Magbahagi ng mga ideya 

• Magtanong 

• Kilalanin ang pangkat ng administratibo 

• Kilalanin ang pangkat ng pagpapayo 

• Magtatag ng mga pakikipagsosyo upang suportahan ang tagumpay ng iyong mga iskolar 

• Alamin ang tungkol sa mga pagkakataong nagboboluntaryo 

 

 

UNANG Iskedyul ng LINGGO 

Miyerkules, Setyembre 1, 2021 

Huwebes, Setyembre 2, 2021 

Biyernes, Setyembre 3, 2021 

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


 

Sa pagsisimula namin ng isang bagong taon na magkasama, ang pagbuo ng mga relasyon sa iyong guro 

sa pagpapayo ay lalong mahalaga. Ang lahat ng mga iskolar ng Franklin High School ay magtatagpo sa 

Advisory (ipinahiwatig bilang Mentorship sa mga iskedyul ng mag-aaral) sa 8:45 AM bawat araw. Simula 

Martes, Setyembre 7, 2021, susundin namin ang iskedyul ng pang-araw-araw na pag-block. 

 

LITRATO NG LARO 

Kukuha ang mga larawan ng paaralan sa araw ng paaralan sa Miyerkules, Setyembre 15, 2021. Para sa 

mga mag-aaral na hindi nakuha ang 9/15/21 na pagkakataon sa larawan, magho-host din kami ng mga 

retake sa Miyerkules, Oktubre 20, 2021. Upang mag-order ng isang pakete ng larawan nang maaga oras, 

mangyaring bisitahin ang www.mylifetouch.com  at ipasok ang Picture Day ID: EVTN9J27C. 

 

  

Mga Card ng ORCA 

Lahat ng mag-aaral ng SPS ay karapat-dapat makatanggap ng isang ORCA card. Ang SPS ay nagpapadala 

ng isang form ng kahilingan sa ORCA sa bawat mag-aaral. Dapat mong kumpletuhin ang form at bumalik 

sa paaralan upang matanggap ang iyong card. Kung nawala ang kard, maa-deactivate ito at sisingilin ng 

singil para sa kapalit. Ang mga card na kapalit ay tumatagal ng oras upang muling manganak. Mananagot 

ka para sa transportasyon papunta at mula sa paaralan hanggang sa dumating ang bagong card. Gawin 

ang bawat pag-iingat upang matiyak na hindi mo mawawala ang mga kard na ito! Kung mayroon kang 

mga katanungan tungkol sa transportasyon, mangyaring makipag-ugnay kay Ms. JJ Wilkerson sa 

pamamagitan ng email sa jmwilkerson@seattleschools.org  o sa telepono sa 206 252-6150. 

 

 

Kami ay nasasabik na magsimula nang personal sa isang taon at makipagsosyo sa iyo sa suporta ng pang-

edukasyon na paglalakbay ng iyong scholar. Kami ay nakatuon sa paggalang sa 109-taong 

ipinagmamalaking tradisyon ni Franklin bilang isang angkla sa aming komunidad at patuloy na nagtapos 

na mga mamamayan na handa upang pagbutihin ang ating mundo. Tulad ng nakasanayan, mangyaring 

magpatuloy na ibahagi ang iyong mga ideya, katanungan at puna sa aming pagsusumikap na i-modelo 

ang pag-aaral at paglago. 

 

Masiyahan sa natitirang mga araw ng tag-init! 

 

Sa LQVE, 

 

Franklin Admin Team 

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


 

Andrew O'Connell 

Proud Principal 

amoconnell@seattleschools.org 

 

Ericka Pollard 

Proud Assistant Principal 

edjohnson@seattleschools.org 

 

Jeffrey Lam 

Proud Assistant Principal 

jklam@seattleschools.org 

 

Azure Grossi 

Proud na Administrasyong Intern 

aggrossi@seattleschools.org 

 

Edith Bocker 

Administratibong Katulong 

embocker@seattleschools.org 
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