
  

Parent Focus Group 
Join us for an afternoon of conversation – play an active part in 
your child’s education and have your voice heard. Franklin-
McKinley School District (FMSD) values your input as we seek to 
improve our policies & practices in creating a positive school 
environment for your child. Two opportunities to participate. See 
below for event details.  

 All FMSD parents & guardians welcome! 

 Don’t miss out on exciting raffle prizes! 

 Translation, light snacks, and childcare will be provided.  

For more information, please visit www.fmsd.org 

 

Event Information: 
December 11, 2017 

4:00-5:00pm or 5:00-6:00pm 
District Service Center 
645 Wool Creek Drive 
San Jose, CA 95112 

RSVP by contacting the Student 
Wellness & Support Services 

Department at 408-283-6092 or 
online at https://goo.gl/ZxciPi. 

Thank you! 
 

https://goo.gl/ZxciPi


  

Grupo de Enfoque para Padres 

Acompáñenos para una tarde de conversación: juegue un papel 
activo en la educación de su hijo/a y haga que su voz se escuche. El 
Distrito Escolar Franklin-McKinley (FMSD) valora su opinión a medida 
que buscamos mejorar nuestras políticas y prácticas para crear un 
entorno escolar positivo para su hijo/a. Dos oportunidades para 
participar. Vea a continuación los detalles del evento. 
 

 ¡Todos los padres y tutores legales de FMSD son bienvenidos! 

 ¡No se pierdan de los premios de la rifa! 

 Se proporcionará servicios de interpretacion, refrigerios y cuidado de niños.  

Confirme su asistencia con el Departamento 
de Servicios de Bienestar y Apoyo 

Estudiantil al 408-283-6092 o en línea en 
https://goo.gl/ZxciPi. ¡Gracias! 

 

Para obtener más información, visite www.fmsd.org 

Información del Evento  
11 de diciembre, 2017 

4:00-5:00pm o 5:00-6:00pm 
District Service Center 
645 Wool Creek Drive 
San Jose, CA 95112 

 

https://goo.gl/ZxciPi


 

Nhóm Phụ Huynh Tâm Điểm 
 

Muốn biết thêm thông tin, vui lòng thăm trang mạng www.fmsd.org 

 

Tham gia cùng chúng tôi buổi nói chuyện - đóng vai trò tích 
cực trong sự giáo dục của con quý vị và tiếp thu ý kiến của quý 
vị. Khu Học Chính Franklin-McKinley (FMSD) coi trọng sự đóng 
góp của quý vị để tìm cách cải thiện chính sách của chúng ta & 
thực hành trong việc tạo ra môi trường học vấn tích cực cho 
con của quý vị. Có 2 buổi để tham dự. Xem chi tiết lịch trình 
dưới đây. 
 

 Chào đón tất cả các phụ huynh FMSD & người giám hộ! 

 Đừng bỏ lỡ các giải thưởng xổ số hấp dẫn! 

 Dịch vụ thông dịch, thức ăn nhẹ và giữ trẻ sẽ được cung cấp. 
 

Thông tin Sự kiện: 
Ngày 11 tháng 12, 2017 

4:00-5:00 giờ chiều hay 5:00-6:00 giờ chiều 
Trung Tâm Dịch Vụ Học Khu 

645 Wool Creek Drive 
San Jose, CA 95112 

 

Để làm hẹn giữ chỗ xin liên lạc Phòng 
Phúc lợi Học sinh và Dịch vụ Hỗ trợ theo 

số 408-283-6092 hoặc đăng ký trực 
tuyến tại https://goo.gl/ZxciPi Xin cám 

ơn 
 

https://goo.gl/ZxciPi

