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Cuộc tìm kiếm danh tính cho Trường Trung Học 
Franklin đưa ra 6 biệt danh có thể chọn lựa 

Ủy ban có nhiệm vụ tìm kiếm danh tính mới cho Trường Trung học Franklin đã đưa ra một danh 
sách sáu biệt danh có thể cho cộng đồng trường học xem xét. Ủy ban Tìm kiếm Biệt danh 
Trường Franklin gồm 19 thành viên - bao gồm các học sinh, nhân viên, cựu học sinh, thành viên 
gia đình và thành viên cộng đồng - đã xác định những tên có thể này: 

• Ambassadors (Sứ giả) 
• Chargers  
• Falcons (Chim ưng) 
• Firs (Cây Linh sam) 
• Lightning (Sét) 
• Thunderbolts (Sấm sét) 

Trường Franklin đang trải qua một sự thay đổi biệt danh bởi vì danh tính hiện tại, Quakers, đã 
được phát hiện vi phạm chính sách của sở học chánh cấm các tên có liên kết tôn giáo. 
 
Ủy ban đang tiến hành một cuộc khảo sát ý kiến các bên liên quan của Franklin để phán đoán ưa 
thích của họ trong số sáu lựa chọn, với một lựa chọn viết tên khác vào. Ủy ban có hai cuộc họp 
dự kiến vào Tháng Tư để đưa ra một đề nghị cuối cùng để gửi đến Giám Đốc Sở học chánh 
Guadalupe Guerrero để xem xét. Giám đốc Sở học chánh sẽ chuyển tên đề xuất cho Hội đồng 
Quản trị vào Tháng Năm, với cuộc bỏ phiếu cuối cùng của Hội đồng Quản trị vào Tháng Sáu.  

Khi tên mới được xác định, các thay đổi sẽ được thực hiện để cập nhật các đồ vật trong trường 
có tên Quakers. Sở học chánh sẽ có đến Ngày 30 Tháng 6 Năm 2020 để thực hiện những thay 
đổi đó. 

Sự thay đổi đã được thúc đẩy bởi các phụ huynh nộp hai đơn khiếu nại với sở học chánh trong 
thời gian ba năm. Hội đồng đã thông qua một nghị quyết Board passed a resolution tại cuộc họp 
Ngày 14 Tháng 5, ra chỉ thị cho sở học chánh thay đổi biệt danh Franklin. Hội đồng cũng đã 
thông qua một kế hoạch tham gia của cộng đồng có hiệu lực kể từ Tháng 1 năm 2019, khi Ủy 
ban Tìm kiếm Biệt danh bắt đầu một loạt các cuộc họp công khai. 

Để tìm hiểu thêm về quy trình, xem Franklin Mascot Identification Plan webpage. 

 

https://www.pps.net/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=4&ModuleInstanceID=1492&PageModuleInstanceID=1594&ViewID=ad4d6d9d-7046-48e7-a548-a6a23a68d076&RenderLoc=0&FlexDataID=125306&PageID=1
https://www.pps.net/domain/5321
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