Your Child’s Success Starts Today! Now Enrolling!
The Franklin-McKinley School District is now enrolling students for the 2020-2021 school year! Make
sure your child has the best start possible by choosing Franklin-McKinley Schools. If you have a child
turning 5 years old on or before September 1, 2020, they qualify for
Kindergarten at one of our schools! If you have a child turning 5 years old
between September 2, 2020 and December 2, 2020, they qualify for
Transitional Kindergarten (TK). Children who turn 5 years old between
December 3, 2020 and May 31, 2021 qualify for the TK waitlist. Visit our
schools in person to enroll or click here to get started today!

¡El éxito de su hijo comienza hoy! ¡Inscripciones
abiertas!
El Distrito Escolar Franklin-McKinley tiene las inscripciones abiertas para
los alumnos del año escolar ¡2020-2021! Asegúrese de que su hijo tenga
el mejor comienzo posible escogiendo las escuelas de Franklin-McKinley.
¡Si su hijo va a cumplir 5 años el 1o. de septiembre del 2020 o antes,
califica para una de nuestras escuelas! Si su niño cumple los 5 años entre
el 2 de septiembre y el 2 de diciembre del 2020, califica para Transición
al Kindergarten (TK). Los niños que cumplen cinco años de edad entre el 3 de diciembre del
2020 y 31 de mayo del 2021 califican para estar en la lista de espera de TK. Visite en persona nuestras
escuelas para registrarlo o haga clic aquí ¡Para que empiece hoy!

Sự Thành công của con Quý vị Bắt đầu ngay hôm nay!
Ghi danh Ngay Y!
Học Khu Franklin-McKinley đang ghi danh cho năm học 2020-2021! Hãy
chắc chắn rằng con quý vị có sự khởi đầu tốt nhất có thể bằng cách chọn
các trường học Franklin-McKinley. Nếu quý vị có con sẽ tròn 5 tuổi vào
ngày hoặc trước ngày 1 tháng 9, 2020, con quý vị sẽ hội đủ điều kiện cho
lớp Mẫu giáo ở một trong các trường học của chúng tôi. Nếu con quý vị
tròn 5 tuổi từ 2 tháng 9, 2020 đến 2 tháng 12, 2020, con quý vị đủ điều
kiện cho lớp Mẫu giáo Chuyển tiếp (TK). Trẻ em tròn 5 tuổi giữa ngày 3
tháng 12, 2020 và 31 tháng 5, 2021 hội đủ điều kiện vào Danh sách chờ
lớp TK. Hãy đến trực tiếp các trường học của chúng tôi để ghi danh hoặc
nhấn vào đây để bắt đầu ngay hôm nay!
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