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December 13, 2019 
 

Volunteer Committee Opportunity: Get Involved Today! 
 

The Franklin-McKinley School District is currently seeking 
parents and community members to join the Measure H 
Citizens Oversight Committee. Applications are currently being 
accepted from parents/community members for the following 
vacant positions on the Measure H Citizen’s Oversight 
Committee. 
 

 “Member at Large” representing the community 
 “Parent of a child enrolled in the District” 

 
This committee will oversee the expenditure of Measure H 
Bond funds ensuring they are spent as approved by the 
voters.  It is expected that the committee will meet two to 
three times a year, with the next meeting on February 19, 2020 
at 4:30 p.m. 
 
If you are interested in serving on this committee, please contact Veronica Lanto at 408-283-6160 or come to the 
address below to complete the application.  
 
Franklin-McKinley School District 
Business Office 
645 Wool Creek Drive 
San Jose, CA 95112 
 
All applications must be received at the District Office by 4:00 p.m. on January 10, 2020.  
 
If you have any questions, please feel free to contact Veronica Lanto at 408-283-6160. 
 

 Oportunidad en el Comité de Voluntarios: !Participe hoy mismo!  
 

El Distrito Escolar  Franklin-McKinley actualmente está buscando padres de familia y miembros de la comunidad 
para que se unan a la Medida H del Comité de Supervisión Ciudadana. Se están recibiendo solicitudes por parte de 
los padres/miembros de la comunidad, para los siguientes puestos vacantes de la Medida H del Comité de 
Supervisión Ciudadana. 
 

 “Miembro en general” representante de la comunidad. 
 “Padre de un niño matriculado en el Distrito”. 

Este comité supervisará los gastos de los fondos de los bonos de la Medida H, para asegurarse que se gasten en lo 
que los votantes aprobaron. Se espera que el comité se reúna de dos a tres veces al año, siendo la próxima cita el 19  
de febrero, 2020 a las 4:30 p.m. 
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Si está Usted interesado en colaborar en este comité, por favor comuniquese con Veronica Lanto al 408-283-6160 
o, venga a la direccion aqui debajo para llenar la solicitud. 
 
Distrito Escolar Franklin-McKinley  
Business Office 
645 Wool Creek Drive 
San José, CA 95112 
 
Todas las solicitudes deberán recibirse en la Oficina del  Distrito 
a más tardar a las 4:00 p.m. el 10 de enero, 2020.  
 
Si tiene alguna pregunta, por favor con toda confianza llame a 
Veronica Lanto al 408-283-6160. 

 
Cơ hội làm thiện nguyện cho cộng đồng: Tham gia ngay hôm nay! 

 

Khu Học Chính Franklin-McKinley đang tìm kiếm các 
phụ huynh và các thành viên cộng đồng tham gia Ủy 
ban Công dân Giám sát Dự luật H. Đơn ghi danh hiện 
đang được chấp nhận từ quý phụ huynh/các thành viên 
cộng đồng cho những vị trí còn trống của Ủy ban Công 
dân Giám sát Dự luật H.  
 

 “Thành viên Phổ thông” đại diện cộng đồng  
 “Phụ huynh của học sinh đang ghi danh trong 

Học Khu” 
 
Ủy ban này sẽ giám sát chi tiêu của ngân sách Dự luật H 
để bảo đảm rằng ngân sách này được chi tiêu theo sự 
đồng ý của cử tri. Ủy ban này được dự định họp hai đến 
ba lần một năm, với buổi họp tiếp theo vào ngày 19 
tháng 2, 2020 lúc 4:30 chiều.  
 
Nếu quý vị mong muốn phục vụ cho ủy ban này, vui lòng liên lạc Veronica Lanto ở số 408-283-6160 hoặc đến địa 
chỉ bên dưới để hoàn tất mẫu đơn.  
 
Khu Học Chính Franklin-McKinley  
Phòng Hành Chánh  
645 Wool Creek Drive 
San Jose, CA 95112 
 
Tất cả đơn ghi danh phải được nộp cho Văn phòng Học Khu trước 4:00 chiều ngày 10 tháng 1, 2020.  
 
Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi, đừng ngại liên lạc Veronica Lanto ở số 408-283-6160. 
 


