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New Spanish Dual Language Immersion Program 
 

We are extremely thankful to have such a diverse community of students and families in the District. We serve over 
60% of students who are of Hispanic or Latino descent in the District and are excited to announce that we are in 
the planning stages of launching a NEW Spanish Dual Language Immersion Program, tentatively scheduled to begin 
in the Fall of 2020. We will be starting the program with two kindergarten classes. This program will be open to 
any child turning 5 years old on or before September 1, 2020 who lives within the FMSD boundaries and those who 
live outside the area as well. The location of the program will be determined at a later date. For questions about the 
program, please contact Dr. Norma Martinez-Palmer at (408) 283-6045.  
 

Nuevo programa de inmersión bilingüe en español 
 

Estamos extremadamente agradecidos de tener una comunidad tan diversa de estudiantes y familias en el Distrito. 
Atendemos a más de 60% de los estudiantes que son de ascendencia hispanos o Latinos en el Distrito y nos 
complace anunciar que estamos en la etapa de planificación del lanzamiento de un nuevo programa de inmersión 
bilingüe en español, programado tentativamente para empezar el otoño de 2020.  Empezaremos el programa con 
dos clases en Jardín de Infantes. Este programa estará abierto a cualquier niño que cumpla cinco años de edad el o 
antes del 1 de septiembre de 2020 y que viva dentro de los límites de FMSD y también a los que viven fuera del 
área.  La ubicación del programa será determinada en una fecha posterior. Para preguntas con respecto al 
programa, por favor comuníquese con Dr. Norma Martínez-Palmer al (408) 283-6045. 
 

Chương trình Mới Học Song ngữ tiếng Anh-Tây Ban nha 
  
Chúng tôi biết ơn đến sự đa đạng trong cộng đồng học sinh và gia đình trong Học khu. Chúng tôi phục vụ hơn 60% 
học sinh là người gốc Tây Ban Nha hoặc La-tinh trong Học Khu và chúng tôi vui mừng thông báo rằng chúng tôi 
đang trong giai đoạn lên kế hoạch để giới thiệu Chương trình MỚI học song ngữ Tiếng Anh-Tây Ban Nha, dự kiến 
bắt đầu vào mùa thu năm 2020. Chúng tôi sẽ băt đầu chương trình với hai lớp Mẫu giáo. Chương trình này sẽ dành 
cho các trẻ em đủ 5 tuổi vào ngày hoặc trước ngày 1 tháng 9, 2020 sống trong Học khu FMSD cũng như những học 
sinh sống ngoài học khu. Địa điểm của chương trình sẽ được quyết định trong thời gian tới. Mọi câu hỏi về chương 
trình, vui lòng liên lạc TS. Norma Martinez-Palmer tại (408) 283-6045. 
 
 
 


