
 

 

August 2021 

 

Gia đình Franklin, 

 

Chào mừng đến với năm học 2021/2022! Chúng tôi hy vọng rằng bạn đã tìm thấy thời gian để tận hưởng 

gia đình, bạn bè và nhiều điều mang lại niềm vui nhất có thể cho bạn trong suốt một năm rưỡi đầy thử 

thách. Chúng tôi rất vui mừng chào đón học sinh, gia đình và nhân viên của chúng tôi trở lại tòa nhà xinh 

đẹp của chúng tôi. Bạn và (các) học giả của bạn mang lại niềm vui cho công việc của chúng tôi với tư 

cách là nhà giáo dục và chúng tôi cảm ơn bạn vì điều đó. Chúng tôi tiếp tục vui mừng được hợp tác với 

bạn để hỗ trợ sự phát triển giáo dục của học giả của bạn. 

Được đính kèm trong tập tài liệu này, bạn sẽ tìm thấy một số thông tin sẽ hỗ trợ bạn chuẩn bị cho một 

năm học 2021/2022 tích cực và hiệu quả. Chúng tôi cũng sử dụng trang web, ứng dụng trường học và 

email của chúng tôi thường xuyên để liên lạc với bạn, vì vậy hãy giữ kết nối và liên hệ với bạn vì bất kỳ lý 

do gì. Bức thư này cũng đang được đăng lên trang web và ứng dụng trường học của chúng tôi, nơi có các 

phiên bản dịch. 

Gia đình Franklin, chúng tôi ở đây để phục vụ bạn và học giả của bạn, và chúng tôi rất vui được làm như 

vậy. Chúng tôi biết có nhiều mức độ lo lắng và sợ hãi khác nhau xung quanh việc trở lại trường học trong 

khi chúng tôi vẫn đang ở trong đại dịch và với mối đe dọa của biến thể COVID - Delta. Chúng tôi muốn 

bạn biết rằng chúng tôi ở đây để hỗ trợ bạn. Vui lòng liên hệ qua văn phòng chính (206.252.6150) và 

chúng tôi sẽ kết nối và hỗ trợ bạn theo cách có thể. Đó là một phần của gia đình Franklin. 

 

Cùng với đó, chào mừng bạn đến với năm học 2021/2022 tại Franklin High School. Trang chủ của 

Quakers! 

 

Những ngày quan trọng sắp tới: 

• Thứ Ba, ngày 31 tháng 8 năm 2021 - Định hướng Bắt buộc Lớp 9 (xem bên dưới) 

• Thứ Ba, ngày 31 tháng 8 năm 2021; 2:00 chiều - Tham quan tòa nhà tùy chọn cho học sinh lớp 10 (xem 

bên dưới) 

• Thứ Ba, ngày 31 tháng 8 năm 2021; 11 giờ sáng và 6 giờ chiều– Giờ cà phê VIRTUAL mới của Gia đình 

Franklin (xem bên dưới) 

• Thứ Tư, ngày 1 tháng 9 năm 2021; 8:45 sáng - Ngày đầu tiên đi học 

• Thứ Sáu, ngày 3 tháng 9 năm 2021; 4:00 đến 6:00 CH - Franklin Family BBQ (xem bên dưới) 

• Thứ Hai, ngày 6 tháng 9 năm 2021 - Ngày Lao động, Nghỉ học 



• Thứ Tư, ngày 15 tháng 9 năm 2021 - Hình ảnh Trường học (xem bên dưới) 

 

Thông tin về sức khỏe và an toàn 

Trường Công Lập Seattle đang lên kế hoạch cho năm ngày giảng dạy trực tiếp tại tất cả 104 trường học 

bắt đầu từ ngày 1 tháng 9 năm 2021. Chúng tôi cam kết làm việc với gia đình, học sinh và nhân viên của 

chúng tôi để mở trường và chào đón tất cả học sinh trở lại trong khi tiếp tục ưu tiên sức khỏe và sự an 

toàn của cộng đồng trường học của chúng ta. Học khu hiện đang làm việc với các đối tác lao động để 

đảm bảo việc bắt đầu đi học suôn sẻ và có thể điều chỉnh các quy trình an toàn dựa trên những thay đổi 

trong hướng dẫn sức khỏe cộng đồng. 

Nhấp vào truy cập https://www.seattleschools.org/resources  để có bản tóm tắt đầy đủ về tất cả các 

biện pháp Sức khỏe và An toàn cho năm 2021/2022. 

 

Điểm nổi bật bao gồm: 

Khẩu trang: Tất cả nhân viên nhà trường, học sinh PreK-12 và du khách sẽ phải dùng khăn che mặt hoặc 

khẩu trang cho năm học 2021-22. Sẽ có những ngoại lệ cụ thể dựa trên độ tuổi, sự phát triển hoặc 

khuyết tật. Học sinh, nhân viên và du khách có thể bỏ khẩu trang khi ăn uống. 

• Cân bằng Vật lý: Trong chừng mực có thể, học sinh và nhân viên nên thực hành cách xa bằng 3 feet khi 

ở trong lớp học. Trong phạm vi có thể, học sinh và nhân viên nên tập cách xa 6 feet khi ở trong không 

gian chung. 

• Khám sức khỏe hàng ngày: DOH không còn yêu cầu khám sức khỏe hàng ngày nữa và sẽ không được 

sử dụng trong năm học tới. 

• Tiêm chủng: SPS sẽ không yêu cầu học sinh hoặc nhân viên tiêm chủng COVID-19 tại thời điểm này. 

• Xét nghiệm COVID-19: SPS sẽ hợp tác với Dự án Health Commons để cung cấp xét nghiệm COVID-19 

miễn phí trong trường học cho học sinh và nhân viên đã tiếp xúc với COVID hoặc có các triệu chứng 

giống COVID. 

• Điền kinh: Học sinh trung học và trung học cơ sở sẽ có thể tham gia điền kinh. 

• Phòng Chăm sóc Sức khỏe Được Bảo vệ: Franklin sẽ tiếp tục chỉ định một không gian làm Phòng Chăm 

sóc Sức khỏe Được Bảo vệ của chúng tôi. Khoảng trống này được sử dụng nếu / khi và cá nhân hiển thị 

các triệu chứng của COVID. 

• Nhân viên Y tế và An toàn: SPS đang tài trợ cho một nhân viên bán thời gian tại mỗi trường học để hỗ 

trợ bảo hiểm trong phòng Chăm sóc Sức khỏe Được Bảo vệ và các nhiệm vụ khác theo phân công. 

 

Định hướng lớp 9 - MANDATORY 

Thứ Ba, ngày 31 tháng 8 năm 2021 

9:00 - 10:30 AM - Lớp 9 Định hướng A (Học sinh có Họ A-L) 

https://www.seattleschools.org/resources


10: 30-11 - Đặt lại cho Định hướng B, Ăn nhẹ cho học sinh lớp 9, Trả lời câu hỏi 

11:00 AM - 12:30 PM - Lớp 9 Định hướng B (Học sinh có họ M-Z) 

Các học giả gặp gỡ bên ngoài phòng tập thể dục 

 

Lớp 9 là năm bản lề để thiết lập các mối quan hệ và thói quen dẫn đến thành công và tốt nghiệp trung 

học. Chuyển tiếp suôn sẻ lên trung học là rất quan trọng và vì vậy tại Franklin, chúng tôi bắt đầu học lớp 

9 trước khi năm học bắt đầu. Các học giả sẽ: 

 

• Gặp gỡ các bạn cùng lớp lớp 9 của họ 

• Làm việc với các nhà lãnh đạo Link Crew lớp 11/12 

• Tham gia các hoạt động 

• Tham quan trường 

• Gặp gỡ các giáo viên lớp chín 

• Gặp gỡ các đội tư vấn và hành chính. 

• Học các chiến lược để thành công ở lớp 9 tại FHS 

 

Chuyến tham quan trường lớp 10 - Không bắt buộc 

Chúng tôi biết rằng nhiều học sinh lớp 10 của chúng tôi cũng chưa ở trong tòa nhà Franklin. Nếu học 

sinh lớp 10 của bạn muốn tham quan trường trước ngày học đầu tiên, chúng tôi sẽ tổ chức các chuyến 

tham quan tùy chọn theo lịch trình bên dưới: 

Thứ Ba, ngày 31 tháng 8 năm 2021 

2:00 - 3:00 chiều 

Gặp nhau ở phía bắc của tòa nhà chính cạnh Keys. 

 

Mẫu trường bắt buộc 

Tất cả các mẫu đơn yêu cầu của trường học sẽ được đăng lên trang web của chúng tôi và được gửi qua 

ứng dụng trường học của chúng tôi. Chúng tôi cũng sẽ cung cấp bản sao của các mẫu đơn này cho học 

sinh trong khi tư vấn tuần đầu tiên của năm học. Hãy đảm bảo gửi lại các biểu mẫu sau càng nhanh càng 

tốt: 

• Hình thức Bữa trưa Giảm giá Miễn phí 

• Thông tin liên lạc khẩn cấp 

• Biểu mẫu FERPA 



• Mẫu 504-2 (để xác định các học sinh có trình độ khác nhau) 

• Biểu mẫu Giáo dục Ấn Độ Title VII (chỉ dành cho sinh viên mới) 

• Bản câu hỏi về nhà ở (chỉ trả lại nếu có) 

 

Chúng tôi cũng sẽ đăng các biểu mẫu trên ứng dụng và trang web của chúng tôi mà chúng tôi yêu cầu 

cung cấp cho bạn, nhưng không bắt buộc phải trả lại. 

 

Bữa trưa ở trường 2021/2022 

Đối với năm học 2021/2022, bữa trưa tại trường sẽ được cung cấp miễn phí cho mọi học sinh. Ngoài ra, 

Franklin là một trường học trong khuôn viên trường mở và học sinh được phép rời khuôn viên trường 

để ăn trưa với điều kiện trở lại lớp đúng giờ. Việc hoàn thành biểu mẫu FRL vẫn cần thiết để nhận được 

các lợi ích khác như giảm / miễn phí và hỗ trợ tài chính khác. 

 

Franklin Family BBQ 

Chúng tôi muốn bắt đầu một năm mới đúng đắn với Tinh thần Quaker mạnh mẽ và sự kết nối! 

 

Món gì: Franklin Family BBQ (có các lựa chọn thịt và không thịt) 

Thời gian: Thứ Sáu, ngày 3 tháng 9 năm 2021 từ 4:00 đến 6:00 chiều 

Ở đâu: Bên ngoài Franklin 

Ai: Tất cả học sinh, gia đình và nhân viên Franklin đều được mời 

Ghi chú: Mang theo ghế, chăn, ngồi trên đại lộ, hòa nhập với các Quaker khác và làm quen với nhau. 

Chúng tôi cũng sẽ có các câu lạc bộ DJ và sinh viên, các đối tác cộng đồng, PTSA tuyệt vời của chúng tôi 

và Hiệp hội cựu sinh viên sẽ được khuyến khích thiết lập bàn để cung cấp thông tin / tuyển dụng. Điều 

chỉnh khoảng cách và che mặt là bắt buộc 

Lý do: Đây là một trong những cách chúng tôi thể hiện Franklin LQVE của mình, thể hiện sự quan tâm 

của chúng tôi đối với cộng đồng Franklin và hâm mộ ngọn lửa của tinh thần Quaker. 

 

Vui lòng rsvp cho mục đích lập kế hoạch của chúng tôi. 

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. 

https://bit.ly/FranklinBBQ2021


Chúng tôi sẽ không cung cấp lịch trình giấy. 

 

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: 

 

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


• Sẻ chia ý tưởng 

• Hỏi câu hỏi 

• Gặp gỡ nhóm quản trị 

• Gặp gỡ nhóm tư vấn 

• 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. 

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


 

Hãy tận hưởng những ngày còn lại của mùa hè! 

 

Với LQVE, 

 

Nhóm quản trị Franklin 

Andrew O’Connell 

Hiệu trưởng tự hào 

amoconnell@seattleschools.org  

 

Ericka Pollard 

Hiệu trưởng tự hào 

edjohnson@seattleschools.org  

 

Jeffrey Lam 

Hiệu trưởng tự hào 

jklam@seattleschools.org  

 

Azure Grossi 

Thực tập sinh hành chính tự hào 

aggrossi@seattleschools.org  

 

Edith Bocker 

Trợ lý hành chính 

embocker@seattleschools.org 
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