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$2,625,000 in funding to support children starting smart and strong 
 

The David & Lucile Packard Foundation has supported the Franklin-McKinley School District over the last 5 years 
in closing the opportunity gap for our youngest learners. Starting Smart and Strong is our shared long term 
commitment that every child in San Jose grows up healthy and ready for kindergarten. Achieving this goal requires 
that we do more than just make sure every child has access to early childhood education. It means that every adult 
in a child’s life—whether a formal educator like a K-3 teacher or informal caregiver like a family member—has the 
tools he or she needs to support that child’s development every day. Funded by the Packard Foundation, and made 
possible by partnerships throughout our community, Starting Smart and Strong empowers adults to create healthy, 
nurturing, and engaging connections with children, so that our children are on track to reach their full potential in 
school and in life. Over the last 5 years, funding from the Packard Foundation has allowed Franklin-McKinley 
School District to provide high quality professional development to preschool-1st grade teachers in the District and 
alignment of 0-5 programs aimed at helping children transition ready for Kindergarten. “We are extremely 
thankful for their continued partnership and support of children and families in Franklin-McKinley,” said 
Superintendent Juan Cruz.  
 

$2,625,000 en fondos para apoyar a niños que comienzan de manera inteligente y fuertes 
 

La Fundación David y Lucile Packard Foundation ha apoyado al Distrito Escolar Franklin-McKinley en los últimos 
cinco años en cerrar la brecha de oportunidad para nuestros estudiantes más jóvenes. Comenzar inteligentes y 
fuertes (Starting Smart and Strong) es nuestro compromiso compartido a largo plazo de que cada niño en San José 
crezca saludable y listo para el Jardín de Infantes.  Logrando este objetivo requiere que hagamos más que solo 
asegurar que cada niño tenga acceso a la educación infantil temprana. Significa que cada adulto en la vida de un 
niño ya sea un educador formal como un maestro de K-3° o un cuidador informal como un miembro de la familia –
tiene las herramientas que él o ella necesita para apoyar el desarrollo de ese niño todos los días.   Financiado por la 
Fundación Packard, se hizo posible por las asociaciones en toda nuestra comunidad, Starting Smart and Strong 
empodera a los adultos para crear conexiones saludables, enriquecedoras y atractivas con los niños, para que 
nuestros niños estén en camino de alcanzar su máximo potencial en la escuela y en la vida. Durante los últimos 15 
años, la fundación de Packard Foundation ha permitido al Distrito Escolar Franklin-McKinley proporcionar 
desarrollo profesional de alta calidad para maestros prescolar- 1° grado en el Distrito y la alineación de los 
programas 0-5 destinados a ayudar a los niños en la  transición listos para el Jardín de Infantes. “Estamos 
extremadamente agradecidos por su continua asociación y apoyo a los niños y a las familias en Franklin-McKinley,” 
dijo el Superintendente Juan Cruz. 

 
$2,625,000 tài trợ để hỗ trợ trẻ em khởi đầu thông minh và mạnh mẽ 

 

Quỹ David & Lucile Packard đã hỗ trợ Học khu Franklin-McKinley trong 5 năm qua trong việc thu hẹp khoảng cách 
cơ hội cho các học sinh nhỏ tuổi nhất của chúng tôi. Khởi đầu Thông minh và Mạnh mẽ là cam kết lâu dài của chúng 
tôi được chia sẻ cho mọi trẻ em ở San Jose đều lớn lên khỏe mạnh và sẵn sàng vào lớp mẫu giáo. Để đạt được mục 
tiêu này đòi hỏi chúng ta phải làm việc nhiều hơn là chỉ bảo đảm cho mỗi trẻ đều được tiếp cận với sự giáo dục từ 
sớm. Điều đó có nghĩa là mọi người lớn đều đồng hành với đời sống của trẻ, dù là một nhà giáo dục chính thức như 
giáo viên từ Mẫu giáo – lớp 3 hay là người chăm sóc không chính thức như là một thành viên trong gia đình, đều có  
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những công cụ cần thiết để hỗ trợ sự phát triển từng ngày của trẻ. Được tài trợ bởi Quỹ Packard và có thể được hợp 
tác bởi cộng đồng của chúng tôi, Khởi đầu Thông minh và Mạnh mẽ cho phép người lớn tạo ra các nối kết lành 
mạnh, nuôi dưỡng và tương tác với trẻ em, vì thế trẻ em của chúng ta đang trên đường đạt đầy đủ tiềm năng ở 
trường và trong cuộc sống. Trong 5 năm vừa qua, quỹ tài trợ từ Packard đã cho phép Học khu Franklin-McKinley 
cung cấp phát triển chuyên môn chất lượng cao cho các giáo viên lớp mầm non – lớp 1 trong Học khu và chỉnh đốn 
các chương trình nhằm giúp các em từ 0-5 tuổi sẵn sàng chuyển tiếp vào Mẫu giáo. Giám đốc Khu Học Chính Juan 
Cruz nói  “Chúng tôi vô cùng biết ơn việc tiếp tục hợp tác và hỗ trợ các trẻ em và gia đình Học khu Franklin-
McKinley” . 
 


