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Building Bright Futures: Facilities Update 
 

We are excited to have completed a number of facility modernization and school yard projects taking place 
throughout the school year. Below is a complete list of projects and key updates. 
 

1. New Speed Bumps: Between the fall of 2019 and 
Spring of 2020, all schools in Franklin-McKinley School 
District will have speed bumps added to their parking lots 
for added safety. Estimated Cost: $500,000 (Measure H 
funding). 
2. New Hydration Stations: During the 2019-2020 
school year, Lairon College Prep. Academy, Shirakawa 

School and Windmill Springs School received hydration stations for students and staff to refill their 
water bottles. Currently we have 6 pending schools for hydration stations which include Stonegate 
School, G.W. Hellyer Elementary School, Bridges Academy, McKinley Elementary, Jeanne R. 

Meadows Elementary, and Ramblewood Elementary. 
These hydration stations are funded by the Tap Water 
Watch grant. All other schools not listed have received 
funding from FIRST 5 of Santa Clara County to install 
hydration stations (i.e. Sylvandale Middle School, Santee 
Elementary, Kennedy Elementary, Dahl Elementary, 
Franklin School, Los Arboles Literacy & Technology 
Academy). 
3. New Perimeter Fencing at Shirakawa School: 
For the increased safety of students and staff at Shirakawa 
School, a new perimeter fence was added along the creek 
behind the school. Estimated Cost: $640,000 (Measure H 
funding). 

4. New Intruder Function Locks: These locks will be installed on all classroom doors in the school 
district for added safety. Estimated Cost: $203,000 (Measure H Funding). 

5. Emergency Window & Wall Replacements: Windows and walls are being replaced due to water 
damage at Sylvandale Middle School. Project will be completed by the spring of 2020. Estimated Cost: 
$2.1 million (Measure H Funding).  

 

Construyendo futuros brillantes: Actualización de instalaciones 
 

Estamos emocionados de haber finalizado un número de modernización de instalación y proyectos de patio 
escolar teniendo lugar a través del año escolar. A continuación, esta una lista de proyectos finalizados y 
actualizaciones clave. 

1. Nuevos baches de velocidad: Entre el otoño de 2019 y la primavera de 2020, todas las escuelas en 
el Distrito Escolar Franklin-McKinley tendrán baches de velocidad para su estacionamiento para 
agregar la seguridad. Costo estimado: $500,000 (Financiación Medida H). 

2. Estaciones nuevas de hidratación: Durante el año escolar 2019-2020, las escuelas Lairon College  
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Prep. Academy, Shirakawa y Windmill Springs recibieron estaciones de hidratación para los 
estudiantes y el personal para rellenar sus botellas de agua. Actualmente tenemos 6 escuelas 
pendientes para las estaciones de hidratación que incluyen las escuelas primarias Stonegate, 
G.W.Hellyer, McKinley, Jeanne R. Meadows, y Ramblewood, y la escuela secundaria Bridges 
Academy. Estas estaciones de hidratación son financiadas por la beca Tap Water Watch. Todas las 
demás escuelas que no están en la lista han recibido financiamiento de (Primeros Cincos) First 5 del 
Condado de  Santa Clara para instalar estaciones de hidratación (eje, Las escuelas primarias Santee, 
Kennedy, Dahl, Franklin,  Los Arboles Literacy & Technology Academy y la escuela secundaria 
Sylvandale). 

3. Nueva cerca perimetral en la Escuela Shirakawa: Para el aumento de seguridad de los estudiantes 
y el personal en la escuela Shirakawa, una nueva cerca perimetral fue agregada junto con el arroyo 

atrás de la escuela. Costo estimado: $640,000 (Financiación 
Medida H).  
4. Nuevas funciones de seguros de intrusos: Estos 
seguros serán instalados en todas las puertas en las escuelas 
del distrito para agregar la seguridad. Costo estimado: 
$203,000 (Financiamiento Medida H). 
5. Reemplazo de emergencia de la ventana y la pared: 
Debido a daños causados por el agua, las ventanas y paredes 
en la escuela secundaria, Sylvandale se están reemplazando. 
El proyecto se completará en la primavera de 2020. Costo 
estimado: $ 2.1 millones (Financiamiento a través de la 
Medida H). 
 

Xây dựng Tương lai Tươi sáng: Cập nhật về Cơ sở Phòng ốc 

Chúng tôi vui mừng khi đã hoàn tất nhiều dự án sửa chữa cơ sở phòng ốc và sân chơi trong năm học. Sau 

đây là danh sách những dự án và những cập nhật chính về các dự án này. 

1. Thanh giảm tốc độ mới: Giữa mùa thu 2019 và mùa xuân 2020, tất cả các trường học trong Học Khu 

Franklin-McKinley sẽ được gắn thêm những thanh giảm tốc độ mới trong bãi đậu xe để tăng thêm sự 

an toàn. Chi phí ước tính: $500,000 (Ngân sách Dự luật H). 

2. Những máy nước uống mới: Trong năm học 2019-2020, trường Lairon College Prep. Academy, 

trường Shirakawa, và trường Windmill Springs đã trang bị những máy nước uống mới cho học sinh và 

nhân viên để hứng nước uống. Hiện tại có 6 trường đang chờ đợi máy uống nước mới đó là trường 

Stonegate, trường G.W. Hellyer, trường Bridges Academy, trường McKinley, trường Jeanne R. 

Meadows, và trường Ramblewood. Những máy nước uống này được thực hiện từ tiền thưởng của 

Tap Water Watch. Tất cả những trường học khác không có trong danh sách ở trên sẽ nhận ngân sách 

từ FIRST 5 của Quận hạt Santa Clara để lắp đặt những máy nước uống (như trường cấp hai 

Sylvandale, trường tiểu học Santee, trường tiểu học Kennedy, trường tiểu học Dahl, trường Franklin, 

trường Los Arboles Literacy & Technology Academy). 

3. Hàng rào mới quanh trường tại Shirakawa: Để tăng sự an toàn cho các học sinh và và nhân viên 

của Shirakawa, hàng rào mới bao quanh trường học đã được lắp đặt dọc theo con suối sau trường.  
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Chi phí dự tính: $640,000 (ngân sách Dự luật H). 

4. Ổ khóa mới có chức năng chống người xâm nhập: Những ổ khóa này sẽ được lặp đặt ở tất cả các 

cửa lớp học trong học khu để tăng thêm sự an toàn. Chi phí ước tính: $203,000 (Ngân sách Dự luật 

H). 

5. Thay thế Khẩn cấp Cửa sổ & Tường: Cửa sổ và các bức tường đang được thay thế do nước làm hư 

hại tại trường cấp hai Sylvandale. Dự án sẽ được hoàn tất trước mùa xuân năm 2020. Chi phí dự tính: 

$2.1 triệu (Ngân sách Dự luật H). 


