
Y O U  A R E  I N V I T E D

Town Hall  
Meeting on 

School Safety
Wednesday, March 14, 2018 

6:00-7:00pm 

Sylvandale Middle School 

653 Sylvandale Avenue

Franklin-McKinley School District (FMSD) invites parents, 
students, staff, and members of the community to join us for a 
discussion on school safety. The following areas of focus will be 
discussed, followed by an opportunity for Q&A:  

For more information, please call 408-283-6259

FMSD: Steps schools are taking to create a safe & secure 

environment

San Jose Police Department: Public safety in our community

Mayor's Gang Prevention Task Force: School Intervention & 

Prevention Programs available to youth & families 

Translation, light snacks, and beverages will be provided. 



ESTA USTED INVITADO / QUÝ VỊ ĐƯỢC MỜI THAM DỰ

Reunión Foro Público sobre
la Seguridad Escolar 

Buổi họp Town Hall về An
toàn Trường học 

Wednesday, March 14, 2018 

6:00-7:00pm 

Sylvandale Middle School 

653 Sylvandale Avenue

El Distrito Escolar de Franklin-McKinley (FMSD) invita a los padres, estudiantes, personal, 
y a los miembros de la comunidad para que nos acompañe para una discusión  sobre la 
seguridad escolar. Se discutirá  sobre las próximas áreas de enfoque, seguido de una 
oportunidad para Q&A: 

Para más información, por favor llame al 408-283-6259.

FMSD: Los pasos que las escuelas están tomando para crear un entorno seguro y 

protegido

El Departamento de la Policía de San José: Seguridad publica en nuestra comunidad

Grupo Operativo de Prevención de Pandillas del Alcalde: Intervención Escolar & 

Programas de Prevención disponible a los jóvenes y a las familias 

Se proporcionara Intérprete, aperitivos ligeros, y bebidas sin licor.

Muốn biết thêm thông tin, vui lòng gọi 408-283-6259.

Học Khu Franklin-McKinley(FMSD) thân mời các phụ huynh, học sinh, nhân viên, và các 
thành viên của cộng đồng tham dự buổi thảo luận cùng chúng tôi về an toàn trong trường 
học. Các lĩnh vực trọng tâm sau đây sẽ được thảo luận, tiếp theo là cơ hội để Đặt và Trả lời
câu hỏi (Q&A): 

Học khu FMSD: Các bước trường học đang thực hiện để tạo ra một môi trường an 

toàn và đảm bảo

Sở Cảnh sát San Jose: An toàn Công cộng trong cộng đồng của chúng ta

Phòng chống Băng đảng của Thị trưởng: Các chương trình Can thiệp và Phòng ngừa 

có sẵn dành cho thanh thiếu niên và gia đình 

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


