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December 13, 2019 
 

Message from Superintendent Cruz 
 

Dear Franklin-McKinley Community,  
 
This winter season, our students, staff, and 
community partners have continued to 
demonstrate a remarkable spirit of service. 
Students and staff hosted canned food drives, 
created care packages for homeless youth and 
families, and donated toys to children for the 
holiday season. Shop with a Cop Silicon Valley 
hosted 120 students for their annual 
shopping spree and PAC-12 donated $3,000 
each to 8 teachers in the District to support 
classroom learning.  
 
As the Superintendent of Schools, I am humbled by the generosity and benevolent efforts that are 
visible throughout Franklin-McKinley School District (FMSD). We offer our community many gifts 
and talents not only during the holiday season, but throughout the course of the year. From 
teachers in the classroom, bus drivers making sure children get to school on time, to parents 
creating a home environment that fosters learning, our collective efforts to raise our youth are 
filled with dedication and passion for a brighter future.  
 
As 2019 is coming to a close, I want to thank all Franklin-McKinley parents and guardians for 
entrusting us with your most precious gift, your children. I want to also thank our staff for their 
hard work and commitment to our students. On behalf of the Franklin-McKinley School District 
family to yours, we wish you a happy winter break.  
 
Sincerely,  
 
 
 
 
Juan Cruz                                                                                                             
Superintendent of Schools 
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13 de diciembre, 2019 
 

Mensaje del Superintendente Sr. Cruz 
  
Estimados Comunidad de Franklin-McKinley,   
 
Esta temporada de fiestas, nuestros estudiantes, 
el personal y nuestros colaboradores han 
continuado a demostrar un increíble espíritu de 
servicio. Los estudiantes y el personal 
organizaron campañas de comida enlatada, 
crearon paquetes de ayuda para jóvenes y 
familias sin hogar y donaron juguetes a los niños 
para la temporada vacaciones. Shop with a Cop 
Silicon Valley acogió a 120 estudiantes para sus 
compras anuales y PAC-12 donó $3,000 a ocho de 
nuestros maestros en el Distrito para apoyar el 
aprendizaje en el aula. 
 
Como Superintendente de las escuelas, me siento honrado por la generosidad caritativa y los 
esfuerzos exhibidos a través del Distrito Escolar Franklin-McKinley (FMSD, por sus siglas en 
inglés). A nuestra comunidad le ofrecemos varios dones y talentos, no solo durante la temporada 
de fiestas, pero también durante el curso del año. Desde los maestros en el salón, hasta los 
choferes del camión escolar que se aseguran de que los niños lleguen a la escuela a tiempo, hasta 
los padres que crean un hogar donde se fomenta el aprendizaje, nuestros esfuerzos colectivos para 
criar a nuestros jóvenes están llenos de dedicación y pasión para un futuro mejor. 
 
El año 2019 está llegando a su fin y quiero agradecer a todos los padres de FMSD por confiarnos 
su regalo más precioso, sus hijos. También quiero agradecer al personal por su arduo trabajo y 
compromiso a nuestros estudiantes. En nombre de la familia del Distrito Escolar Franklin-
McKinley a la suya, le deseamos un feliz descanso de invierno. 
 
Sinceramente, 
 
 
  
 
Juan Cruz 
Superintendente de Escuelas  
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Ngày 13 tháng 12, 2019 
 

Thông điệp từ Giám đốc Khu Học Chính Cruz 
 

Cộng đồng Franklin-McKinley thân mến, 
 
Mùa lễ năm nay, các học sinh, nhân viên và đối tác của 
chúng ta đã tiếp tục thể hiện tinh thần phục vụ một cách 
đặc biệt. Các học sinh và nhân viên đã tổ chức quyên góp 
thực phẩm đóng hộp, tạo ra những gói đồ cá nhân cho 
những người trẻ và các gia đình vô gia cư, và đã đóng góp 
đồ chơi cho trẻ em cho mùa lễ hội. Buổi Mua sắm với 
Cảnh sát Silicon Valley đã tổ chức cho 120 học sinh tham 
gia chuyến mua sắm thường niên và PAC-12 đã trao tặng 
$3,000 cho mỗi giáo viên trong số 8 giáo viên của Học 
khu để hỗ trợ việc học của lớp học.  
 
Là Giám Đốc Khu Học Chính, tôi trân trọng những công 
việc từ thiện và sự rộng lượng đang được thể hiện ở Khu 
Học Chính Franklin-McKinley (FMSD). Chúng ta cung cấp 
cho cộng đồng nhiều quà tặng và tài năng không chỉ trong 
mùa lễ này, mà còn trong suốt cả năm. Từ các giáo viên 
đứng lớp, tài xế xe buýt đảm bảo các học sinh đến lớp 
đúng giờ, đến quý phụ huynh qua việc tạo ra môi trường 
gia đình để dạy dỗ, các nỗ lực của tập thể để nuôi dưỡng 
trẻ em với sự cống hiến và say mê cho một tương lai tươi 
sáng.  
 
Khi năm 2019 gần kết thúc, tôi muốn cám ơn tất cả quý phụ huynh FMSD vì đã giao phó cho chúng 
tôi món quà quý giá nhất của quý vị, là con cái quý vị. Tôi muốn cám ơn các nhân viên vì việc làm 
tận tâm và sự cam kết với các các học sinh của chúng ta. Thay mặt cho Khu Học Chính Franklin-
McKinley, chúng tôi xin chúc quý vị một kỳ nghỉ mùa đông thật hạnh phúc.  
 
Thân ái, 
 
 
 
 
 
Juan Cruz 
Giám Đốc Khu Học Chính 


