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Franklin-McKinley Students Shop with a Cop 
 

The Annual Shop with a Cop "Heroes and Helpers Holiday Shopping Spree" had 
over 120 students from Los Arboles, McKinley, and Santee Elementary participate 
on Wednesday, December 4, 2019. The day began with a Police Officer's and 
Children's Breakfast, followed by a shopping spree at the Target on Coleman 
Avenue in San Jose. 
  
Since 2009, the Shop with a Cop Foundation Silicon Valley has hosted hundreds of 
students from Franklin-McKinley School District for a holiday shopping spree 
with local Bay Area police officers. For many of the children, this special 
opportunity becomes the only holiday experience they will have. 
  
Police Officers from various agencies including local, state, and federal law 
enforcement participated in the “Heroes and Helpers Holiday Shopping Spree.” 
With a uniformed police officer by their side during the shopping spree, each 
child received a $175.00 Target gift card to shop for gifts for themselves or their 
family. The goal is to humanize the people behind the badge so that children can 

grow up trusting the police. 
  
The selected students from each school earned their way to the Heroes and Helpers Holiday Shopping Spree 
through perfect attendance in school and participation in the Readers are Leaders reading campaign. 
 

 Los alumnos de Franklin-McKinley compran con un policía  
 

La venta anual con un policía “Parranda de compras navideñas con los héroes y ayudantes”, tuvo más de 120 
alumnos de las escuelas primarias  Los Árboles, McKinley, y Santee. Participaron el miércoles 4 de diciembre, 2019. 
El día comenzó con un oficial de policía y un desayuno con los 
niños, seguido de una parranda de compras en Target de la 
calle Coleman Avenue in San Jose. 
  
Desde 2009, Shop with a Cop Foundation Silicon Valley ha 
patrocinado a cientos de alumnos del Distrito Escolar Franklin-
McKinley en la parranda de compras navideñas con los oficiales 
de policía locales del Área de la Bahía. Para muchos de los 
niños, esta oportunidad especial llega a ser la única experiencia 
navideña que tendrán. 
  
Los oficiales de policía de varias agencias de aplicación de la ley 
local, del estado, y federal, participaron en la “Parranda de 
compras navideñas con los héroes y ayudantes”. Con un oficial 
de policía uniformado a su lado durante la parranda de compras, cada niño recibió una  



 

Board of Education 

Maimona Afzal Berta          Rudy Rodriguez          Kerry Rosado          George Sanchez          Thanh Tran 

 

 
 
 
 
tarjeta Target de regalo por $175.00 para ellos o para su familia. La meta es humanizar a la gente detrás de la 
venda, de manera que los niños crezcan confiando en la policía.  
  
The selected students from each school earned their way to the Heroes and Helpers Holiday Shopping Spree 
through perfect attendance in school and participation in the Readers are Leaders reading campaign. 

 
Học sinh Franklin-McKinley Mua sắm với Cảnh sát 

 

Đợt Mua sắm Thường niên với Cảnh sát “"Heroes and Helpers 
Holiday Shopping Spree" có hơn 120 học sinh từ trường tiểu học Los 
Arboles, McKinley, và Santee tham gia vào ngày thứ tư, 4 tháng 12, 
2019. Ngày mua sắm bắt đầu với bữa ăn sáng giữa Cảnh sát và Học 
sinh, sau đó là chuyến đi mua sắm tại Target trên đường Coleman 
Ave ở San Jose.   
  
Từ năm 2009, Tổ chức Shop with a Cop Foundation Silicon Valley đã 
tổ chức cho hàng trăm học sinh từ Học Khu Franklin-McKinley đến 
những buổi mua sắm mùa lễ với các nhân viên cảnh sát địa phương 
trong vùng Bay Area. Đối với nhiều trẻ em, cơ hội đặc biệt này đã trở 
thành trải nghiệm mùa lễ hội mà các em sẽ có.   
  
Các nhân viên cảnh sát từ nhiều cơ quan khác nhau, bao gồm cả các 
cơ quan thi hành pháp luật địa phương, tiểu bang và liên bang đã 

tham gia vào chương trình “Heroes and Helpers Holiday Shopping Spree.”  Mỗi một nhân viên cảnh sát mặc đồng 
phục bên cạnh các em trong buổi mua sắm, mỗi trẻ nhận được thẻ quà tặng Target  $175 để mua quà cho bản thân 
hoặc cho gia đình của các em. Mục tiêu là nhân cách hóa con người đằng sau bộ đồng phục và để các em có thể phát 
triển sự tin tưởng vào cảnh sát. 
  
Mỗi học sinh được chọn từ mỗi trường học để tham gia “Heroes and Helpers Holiday Shopping Spree” bằng cách đi 
học chuyên cần đầy đủ và tham gia vào chương trình đọc “Readers are Leaders.” 
 


