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Our Caring Staff is Committed to Every Child's Success: Teacher of the Year, Lynette Irvine 
 

Franklin-McKinley School District (FMSD) staff care about your child and work hard to ensure all students have the 
skills and experiences they need to be successful in school and in life.  
  
Through caring & positive relationship building, our staff develop an environment tailored to your child’s academic 
and social needs. Learn more about one of our classroom heroes and 2019 Teacher of the Year, Lynette Irvine! 
  
Lynette Irvine is a 5th and 6th grade teacher at Captain Jason M. Dahl Elementary. She has taught 4th, 5th, and 6th 
grade at Dahl Elementary for the last 19 years. In the following video, Lynette discusses how she makes a positive 
impact on her students' lives. 
 

Nuestro atento personal está comprometido al éxito de cada niño: Maestra del año, Lynette 
Irvene 

El Personal del Distrito Escolar Franklin-McKinley (FMSD) se preocupa por su hijo y trabaja arduamente para 
asegurar a que todos los estudiantes tengan las habilidades y experiencias que ellos necesitan para ser exitosos en 
la escuela y en la vida. 
 
A través de construir relaciones positivas y afectuosas, nuestro personal desarrolla un entorno adaptado a las 
necesidades académicas y sociales de su hijo. Obtenga más información acerca de uno de nuestros héroes del salón 
de clases, y de una maestra del año de 2019, Lynette Irvine. 
 
Lynette Irvine es una maestra de 5°, y 6° grado en la Escuela Primaria Captain Jason M. Dahl. Ella ha enseñado 4°, 
5°, y 6° grado en la Primaria Dahl por los últimos 19 años. En el próximo video, Lynette habla de cómo hace un 
impacto positivo en las vidas de los estudiantes. 
 

Đội ngũ Nhân viên Tận tâm của Chúng tôi Cam kết sự Thành công của mọi trẻ em: Giáo viên 
của năm, cô Lynette Irvine 

  
Nhân viên Học khu Franklin-McKinley (FMSD) quan tâm đến con cái của quý vị và làm việc chăm chỉ để bảo đảm tất 
cả các học sinh có các kỹ năng và kinh nghiệm cần thiết để đạt được thành công ở trường học và trong cuộc sống 
  
Thông qua việc quan tâm và xây dựng mối quan hệ tích cực, đội ngũ giáo viên của chúng tôi phát triển một môi 
trường phù hợp với nhu cầu học tập và xã hội của con quý vị. Tìm hiểu thêm về một trong những người hùng trong 
lớp của chúng tôi và Giáo viên của năm 2019, cô Lynette Irvin! 
  
Cô Lynette Irvine là giáo viên lớp 5 và lớp 6 tại trường Tiểu học Captain Jason M.Dahl. Cô đã dạy lớp 4, lớp 5, và lớp 
6 tại trường Tiểu học Dahl trong 19 năm qua. Đoạn phim sau đay, cô Lynette thảo luận về cách cô ấy tạo ra các hoạt 
động tích cực ảnh hưởng đến đời sống của học sinh. 
 
 

https://youtu.be/YUn4gsSePG8
https://youtu.be/YUn4gsSePG8
https://youtu.be/YUn4gsSePG8

