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Biểu tượng mới của Trường Trung Học Franklin sẽ 
là Lightning (Sét) sau khi Hội Đồng chấp thuận lựa 
chọn này 

Biểu tượng và biệt danh mới cho Trường Trung Học Franklin sẽ là Lightning (Sét). Quá trình xác 
định danh tính mới cho trường đã được hoàn tất vào Thứ Ba, khi Hội đồng Giáo dục Sở Học 
Chánh Portland nhất trí phê duyệt đề xuất của Giám Đốc Sở Học Chánh Guadalupe Guerrero. 

Sự thay đổi này phù hợp danh tính Franklin với chính sách PPS cấm sử dụng tên mang tính tôn 
giáo trong các trường học, biệt hiệu và biểu tượng của sở học chánh. Hội đồng đã phát hiện ra 
biệt hiệu lâu năm của Franklin, Quakers, vi phạm quy tắc này. 

“Tối nay bắt đầu một chương mới cho cộng đồng Franklin và Đông Nam Portland, một chương 
sẽ hòa nhập và phản ánh các giá trị của chúng tôi,” thành viên hội đồng quản trị Julia Brim-
Edwards nói. 

Sự thay đổi đã được thúc đẩy bởi các bậc cha mẹ, những người là thành viên của đức tin 
Quaker, đã nộp hai đơn khiếu nại lên sở học chánh trong thời gian ba năm. Trước tiên, đơn 
khiếu nại yêu cầu sửa đổi chính sách đặt tên của sở học chánh để phù hợp với các giá trị của sở 
học chánh. Sau khi chính sách đã sửa đổi được Hội đồng thông qua tại cuộc họp Ngày 8 Tháng 5 
Năm 2018, Hội đồng đã thông qua một nghị quyết để thay đổi danh tính Franklin, và sở học 
chánh đã bắt đầu một quy trình toàn diện để xác định một biểu tượng mới. Công việc được 
hướng dẫn bởi Ủy ban Nhận dạng Biểu tượng gồm 20 thành viên bao gồm học sinh, nhân viên, 
thành viên cộng đồng và cựu học sinh. 

Ủy ban đã tổ chức một loạt các cuộc họp công khai, Hiệu trưởng Chris Frazier đã liên lạc với 
nhiều thành viên cộng đồng và các nhóm để thu thập ý kiến phản hồi, và Hội Cựu Học Sinh đã sử 
dụng trang Facebook của mình để chia sẻ thông tin. Ủy ban cũng đã thực hiện một cuộc khảo sát 
ý kiến công khai về sáu tên mà ủy ban chọn vào vòng chung kết: Ambassadors, Chargers, 
Falcons, Firs, Lightning and Thunderbolts. Những người trả lời khảo sát cũng có cơ hội để viết 
xuống một tên do họ lựa chọn. 

“Quy trình này minh bạch, hòa nhập và nó mang tính hợp tác,” Hiệu trưởng Frazier nói. 

Ủy ban đã chuyển đề nghị của mình cho Giám Đốc Sở Học Chánh Guerrero, người đã chia sẻ đề 
nghị của mình với Hội đồng. Tại cuộc họp vào Thứ Ba, Hội đồng đã phê chuẩn Lightning bằng 
cách thông qua Nghị quyết 5900 trong cuộc bỏ phiếu 7-0. Sở học chánh đã đặt ra hạn chót vào 
mùa hè năm 2020 để thay đổi biệt danh những nơi trong trường có chữ Quakers. 
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