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Spanish and Vietnamese Dual Language Immersion Programs 
Would you like your child to be bilingual and bicultural in English and 
Vietnamese or English and Spanish? Here’s two opportunities you 
don’t want to miss! Franklin-McKinley School District is now 
enrolling Kindergarten eligible children for its Vietnamese Dual 
Language Immersion Program at Windmill Springs School and the 
Spanish Dual Language Immersion Program at Meadows Elementary!  
 
Windmill Springs School serves students from Transitional Kinder 
through 8th grade, is a Leader in Me school, and offers excellent after 

school programs. Meadow’s Elementary School serves students from Transitional Kinder through 6th grade, is a 
S.T.E.A.M. (Science, Technology, Engineering, Arts, and Math), and also offers excellent after school programs.  For 
more information about enrolling your child into either program, please call 408-283-6188 or visit us online at 
www.fmsd.org/apps/pages/dualimmersion.  

 

Programas de Inmersión de idiomas bilingüe en español y en vietnamita 
¿Le gustaría que su hijo fuera bilingüe y bicultural en inglés y 
vietnamita, o en inglés y español? ¡Aqui esta la oportunidad que no 
quiere perderse! El Distrito Escolar Franklin-McKinley tiene las 
inscripciones abiertas para los niños que son elegibles para 
Kindergarten para el programa de inmersión bilingüe al vietnamita 
en la escuela Windmill Springs, y para el programa de inmersión 
bilingüe al español ¡En la primaria Meadows!  
 
La escuela Windmill Springs sirve a los alumnos de Transición al 
Kinder hasta 8o. grado, es Un líder en mi escuela, y ofrece excelentes 
programas después de clases. La escuela primaria Meadows sirve a 
los alumnos de Transición al Kinder hasta 6o. Grado, tiene S.T.E.A.M 

(Ciencias, tecnología, ingeniería, artes, y matemáticas), y también ofrece excelentes programas después de clases. 
Para mayor información acerca de cómo inscribir a su hijo en cualquiera de estos programas, por favor llame al 
408.283-6188 o visite la página de internet 
www.fmsd.org/apps/pages/dualimmersion.  
 

Các chương trình Song ngữ tiếng Anh-Tây Ban Nha và tiếng Anh-Việt S 
Quý vị có muốn con quý vị nói hai ngôn ngữ và hiểu biết hai nền văn hóa tiếng Anh và tiếng Việt hoặc tiếng Anh và 
tiếng Tây Ban Nha? Đây là hai cơ hội quý vị không muốn bỏ lỡ! Khu Học Chính Franklin-McKinley hiện đang ghi 
danh cho các học sinh đủ tiêu chuẩn cho lớp Mẫu giáo cho chương trình Song ngữ tiếng Anh-Việt tại trường 
Windmill Springs và Chương trình Song ngữ tiếng Anh-Tây Ban Nha tại trường Tiểu học Meadows.   
 
Trường Windmill Springs dạy các học sinh từ lớp Mẫu giáo Chuyển tiếp đến lớp 8, là trường học “Leader in Me”, và 
có các chương trình sau giờ học xuất sắc. Trường Tiểu học Meadows dạy các học sinh từ lớp Mẫu giáo đến lớp 6, là 
trường học S.T.E.A.M. (Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật, Nghệ thuật, và Toán), và cũng cung cấp các chương trình sau 
giờ học xuất sắc. Để biết thêm thông tin về việc ghi danh con quý vị vào một trong hai chương trình này, vui lòng 
gọi 408-283-6188 hoặc vào trang mạng  www.fmsd.org/apps/pages/dualimmersion.  
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