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Sự di chuyển tạm thời của Trường Trung Học Franklin đến khu Học 
Đường Marshall trong thời gian khu Học Đường Franklin tân trang
Học sinh và nhân viên của Trường Trung Học Franklin sẽ tham dự các sinh hoạt của trường tại học đường Marshall trong các niên học 2015-
16 và 2016-17 trong lúc ngôi trường một trăm năm cổ xưa được hoàn toàn tân trang hiện đại hóa.  Đối với học sinh, giáo viên và nhân viên, 
khuôn viên học đường sẽ có sự khác biệt nhưng sinh hoạt của Trường Trung Học Franklin sẽ vẫn được tiếp tục.  Việc tư vấn này có ngụ ý giúp 
phụ huynh hiểu biết những điều mong muốn.

Học sinh sẽ đi đến trường Marshall bằng cách gì? 

Học sinh Franklin sẽ đi đến Marshall ở địa chỉ 3905 SE 91st Ave bằng phương tiện giao thông tư nhân và công cộng miễn phí.  Sở Học Chánh 
Portland không cung cấp dịch vụ xe buýt trường màu vàng cho các trường trung học trong khu học chánh.  Tuy nhiên tất cả các học sinh 
Franklin đều có Thẻ Buýt miễn phí dành cho Học Sinh Trung Học của Sở Học Chánh Portland.  Muốn biết về tuyến đường xe buýt để đi đến 
trường Marshall xin quí vị xem thời khóa biểu TriMet: http://trimet.org/schedules/index.htm hoặc, nếu muốn xem đúng TriMet app ở máy di 
động của quí vị, xin vào: http://trimet.org/apps/index.htm

Chương Trình Thẻ Buýt (Transit Pass) Dành cho Học Sinh là một chương trình với sự hợp tác của TriMet, sở học chánh và thành phố Portland.

Nếu con tôi trong chương trình giáo dục đặc biệt hiện đang có dịch vụ xe buýt trường màu vàng sẽ như thế nào?

Dịch vụ của xe buýt trường màu vàng cho các học sinh trong chương trình giáo dục đặc biệt sẽ không thay đổi vì địa điểm thay đổi của 
trường học.  Nếu con em quí vị hiện đang trong chương trình,  con em vẫn tiếp tục với điều kiện của chương trình trừ khi nhóm IEP thay đổi 
dịch vụ.

Con tôi có thể có được những gì ở Trường Marshall?

LTrường Marshall có những lớp học rộng, một khuôn viên bên trong trường rộng lớn, và đầy đủ với phòng ăn, giảng đường, phòng tập thể 
dục, thư viện và bãi đậu xe rộng rãi.  Ngoài ra trường Marshall còn có một bãi cỏ với đường chạy đua.

Những điều gì được thực hiện để chuẩn bị Trường Trung Học Marshall cho học sinh Franklin? 

Marshall cũng đang được cập nhật để phù hợp với nhu cầu giáo dục và an toàn của nhân viên và số học sinh của Trường Trung Học Franklin. 
Công việc này đang được thực hiện để đáp ứng nhu cầu của nhân viên và học sinh bao gồm; hệ thống cập nhật báo cháy và IT, sửa chữa mái 
nhà,  sửa đổi lớp học theo sự cần thiết, và cải tiến các phương tiện sử dụng.

Tại sao Trường Marshall được chọn là trường tạm thời cho Franklin và Grant?

Trong thời gian tiến hành để cử tri chấp thuận trái phiếu, Trường Trung Học Marshall đã được chọn như là một địa điểm tốt nhất để sử dụng 
như là nơi tạm thời dành cho những trường học đang trong thời gian xây dựng (Franklin và Grant).  Là một trường trung học mới đóng cửa 
gần đây, Marshall có tất cả các phòng ốc và cơ sở hạ tần cần thiết để cung cấp một nơi tạm thời và đầy sự thành công cho cộng đồng trường 
Franklin và Grant.

Tham quan Học Đường Marshall

Quí vị muốn đi tham quan công trình tu sửa Trường Marshall, buổi tham quan sẽ được tổ chức vào mùa Xuân 2015.  Ngày và giờ sẽ được 
thông báo tại Franklin Bond website; http://FranklinBond.pps.net, Trường Franklin website; http://www.pps.k12.or.us/schools/franklin/ và các trang 
Facebook của Franklin và  Franklin PTSA. 

 Sở Học Chánh Portland là một cơ quan thực thi và tuyển sử dụng nhân viên bình đẳng.
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