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Breakthrough - A FREE Six-year College Readiness Program to Support Your 

Child to Go to College 

Applications are now open for current 6th grade students interested in joining Breakthrough Silicon Valley, a 

nonprofit partner of the Franklin-McKinley School District since 2013. Breakthrough Silicon Valley is a tuition-

free, six-year college access program for highly motivated students with limited educational opportunities. 

Breakthrough provides fun summer classes to prepare students for the next school year, free tutoring, 

academic advising, engaging after school programs, family workshops, college visits, and college application 

and financial aid support. BTSV’s first class of students from FMSD graduated high school this Spring, and 

76% of them were admitted to a four-year college.  

Breakthrough Silicon Valley will be accepting applications from current 6th grade students in FMSD starting 

November 1st. To learn more about the program and its application process, please attend an upcoming 

information meeting. Click here to learn more. (http://www.breakthroughsv.org/beastudent). 

Breakthrough- Un programa GRATUITO de preparación para la universidad de 

seis años para apoyar a su hijo a ir a la universidad 

Las solicitudes están disponibles para los estudiantes actuales de 6° grado interesados a unirse a 

Breakthrough Silicon Valley, un socio sin fines de lucro del Distrito Escolar Franklin-McKinley desde 2013. 

Breakthrough Silicon Valley es un programa de acceso a la universidad de seis años sin costo para los 

estudiantes altamente motivados con oportunidades educativas limitadas. Breakthrough proporciona clases de 

verano divertidas para preparar a los estudiantes para el próximo año escolar, tutoría gratuita, asesoramiento 

académico, programas después de clases, talleres familiares, visitas a la universidad, solicitud a la 

universidad  y ayuda financiera. La primera clase de estudiantes BTSV de FMSD graduados de la escuela  

preparatoria esta primavera, 76% de ellos fueron admitidos a una universidad de cuatro años. 

Breakthrough Silicon Valley estará aceptando solicitudes de estudiantes actuales de 6° grado en FMSD a 

partir del 1 de noviembre. Para obtener más información acerca del programa y su proceso de solicitud, asista 

a una próxima reunión de información. Haga clic aquí para saber más. 

(http://www.breakthroughsv.org/beastudent). 

Breakthrough – Chương trình Chuẩn bị Đại học Sáu năm MIỄN PHÍ để trợ giúp 

con quý vị vào Đại học 

Đơn ghi danh hiện đang có cho các học sinh lớp 6 có quan tâm tham gia vào Breakthrough Silicon Valley, đối 

tác bất vụ lợi của Khu Học Chính Franklin-McKinley từ năm 2013. Breakthrough Silicon Valley là chương trình 

tiếp cận đại học trong sáu năm, miễn phí dành cho những học sinh có động lực trong học tập nhưng có những  
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cơ hội giáo dục hạn chế. Breakthrough cung cấp các lớp học mùa hè thú vị để chuẩn bị các học sinh cho năm 

học tiếp theo, dạy kèm, cố vấn giáo dục, các chương trình kết nối sau giờ học, các buổi hội thảo gia đình, 

những chuyến tham quan trường đại học, và trợ giúp điền đơn vào Đại học và đơn xin trợ giúp tài chính miễn 

phí. Lớp đầu tiên của BTSV từ FMSD đã tốt nghiệp trung học vào mùa xuân năm nay, và 76% các em đã 

được nhận vào trường Đại học bốn năm. 

Breakthrough Silicon Valley sẽ nhận đơn từ các học sinh hiện đang học lớp 6 trong FMSD bắt đầu từ 1 tháng 

11. Để tìm hiểu thêm về chương trình và tiến trình nộp đơn, vui lòng đến tham dự buổi họp thông tin sắp đến. 

Nhấn vào đây để tìm hiểu thêm. (http://www.breakthroughsv.org/beastudent). 
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