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October 3, 2019 
 

Shirakawa School Celebrates New Garden: Planting the Seeds of the Future 
 

Shirakawa School, along with its community, neighbors and 
volunteers unveiled the new Community Garden this past 
month. The Garden was made possible as part of a school 
fundraiser (Over $5,000 raised by students and school 
community) and through the support of local volunteers 
from the San Jose Project, Local Sheet Metal Union, and 
Mason Union. Council Member Maya Esparza was a critical 
component in partnering the school with the local unions to 
help finish the school project. The purpose of the garden is to 
provide a nice space for students and parents to enjoy before 
the start of school and afterschool. Additionally, the new 
garden will be used as a learning environment for students 
during the regular school year to plant various fruits, herbs, 
and other vegetation/plants.   
 
3 de octubre, 2019 
 

La escuela Shirakawa celebra que tiene un jardín nuevo: Plantando las semillas del futuro 
 

El mes pasado, la escuela Shirakawa, junto con la comunidad, vecinos y voluntarios, desvelaron el nuevo jardín 
comunitario.  El jardín fue posible como parte de una recaudación escolar (Los alumnos y la comunidad escolar 
recolectaron más de $5,000), y a través del apoyo de voluntarios locales del Proyecto San José, de Local Sheet Metal 
Union, y Mason Union.  Un miembro de la alcaldía Maya Esparza, fue un componente crítico en la asociación de la 
escuela con las uniones locales para ayudar a terminar el proyecto escolar. El propósito del jardín es proporcionar 
un espacio bonito para los alumnos y para los padres, para disfrutarlo antes que inicie la escuela y después de la 
escuela. Además, el jardin nuevo se usará como un ambiente de aprendizaje para los alumnos durante el año 
escolar, para plantar varios frutos, especias, y otras plantas y vegetales.   
 
Ngày 3 tháng 10, 2019 
 

Trường Shirakawa mừng Khu vườn mới: Vun trồng những Hạt giống của Tương lai  
 

Trường Shirakawa, cùng với cộng đồng, hàng xóm và những thiện nguyện viên đã khánh thành Khu vườn Cộng 
đồng mới trong tháng qua. Khu vườn được hình thành từ một phần tiền gây quỹ của trường (hơn $5,000 được gây 
quỹ bởi các học sinh và cộng đồng trường học) và thông qua sự hỗ trợ của các thiện nguyện viên địa phương từ San 
Jose Project, Local Sheet Metal Union, và Mason Union. Nghị viên Maya Esparza đã có đóng góp quan trọng vào việc 
nối kết trường học với những nghiệp đoàn tại địa phương để giúp hoàn thành đề án này. Mục đích của khu vườn 
này là để cung cấp không gian đẹp đẽ cho các học sinh và phụ huynh để thưởng thức trước và sau giờ học. Thêm 
vào đó, khu vườn mới sẽ được sử dụng như là môi trường học tập cho các học sinh trong năm học thường kỳ để 
trồng các loại trái cây, rau, và những loại cây trồng khác. 
 


