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Message from Superintendent Juan Cruz 
 

Since the beginning of the school year, we have been working on 
various fronts to ensure the safety our students, improve academic 
outcomes, and create learning environments that are inclusive to all 
learners. Some examples of this include: 

Providing Professional Development to all teachers with a 

focus on supporting students to become proficient readers. 

Trained School Administrators on Trauma Informed 

Practices so they understand how this impacts our youths 

behavior and learning, how to identify characteristics of 

trauma in a school setting, and having a support plan in 

place. 

Expanded access to technology for teaching and learning in our schools. In September, we 

launched an additional 730 iPads to schools in Franklin-McKinley, helping to bring 

personalized learning for students.  

In our continued effort to stay closely connected with all families and being conscious of the 

environment, we will be launching an electronic flyer delivery system, drastically reducing the 

amount of paper we send home. Flyers will be sent to parents via email and also available on the 

school websites.  

Preparing all children as global learners is a team effort, and as your Superintendent, I am 

committed to our continued partnership with parents, staff, and the community to ensure the 

success of all students in Franklin-McKinley School District.  

Sincerely,  

 

Juan Cruz, Superintendent of Schools 
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Un mensaje del superintendente Juan Cruz 

Desde el inicio del año hemos estado trabajando en varios frentes 

para asegurar la seguridad de nuestros estudiantes, mejorar los 

resultados académicos, y crear entornos de aprendizaje inclusivos 

para todos los estudiantes.  Ejemplos de estos esfuerzos incluyen: 

Con el enfoque de ayudar a los estudiantes a leer 

competentemente hemos capacitado a todos nuestros 

maestros 

Hemos capacitados a los administradores escolares sobre las 

practicas informadas del trauma para que pueden entender 

como esto afecta la conducta  y el aprendizaje de nuestros 

jóvenes, al igual ellos entenderán como identificar las características del trauma en el entorno 

escolar y tendrán un plan de apoyo en efecto. 

Hemos expandido el acceso a la tecnología para la enseñanza y el aprendizaje de nuestras 

escuelas.  Para ayudar a personalizar el aprendizaje de nuestras estudiantes, en septiembre, 

lanzamos 730 ipads adicionales para las escuelas de Franklin-McKinley. 

Por nuestro continuo esfuerzo de mantenernos en comunicación con todas nuestras familias y al estar 

conscientes del medio ambiente, estaremos lanzando un sistema electrónico para enviar folletos a 

casa, esto drásticamente disminuirá la cantidad de papel que usamos.  Los folletos serán enviados a los 

padres a través de correo electrónico y estarán disponibles en las páginas web de las escuelas.   

Es un esfuerzo en equipo el que tenemos que hacer para preparar a nuestros niños a ser aprendices 

globales, y como su superintendente, estoy comprometido con la continua colaboración entre los 

padres, el personal, y la comunidad para asegurar el éxito de todos los estudiantes en el Distrito 

Escolar de Franklin-McKinley.   

Atentamente,  

 

 

Juan Cruz, Superintendente de las escuelas 
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Thông điệp từ Giám đốc Khu Học Chính Juan Cruz 

Từ khi bắt đầu năm học, chúng ta đã thực hiện nhiều điều để đảm bảo 

sự an toàn cho học sinh của chúng ta, để cải thiện thành tích học tập, 

và tạo ra môi trường học tập bao gồm tất cả học viên. Vài ví dụ của 

việc này bao gồm: 

Cung cấp các buổi Phát triển Chuyên môn cho tất cả giáo viên 

với sự chú trọng vào việc hỗ trợ học sinh trở thành những 

người đọc thông thạo. 

Huấn luyện Quản trị viên nhà trường về Thực hành Nhận biết 

Chấn thương để hiểu việc này ảnh hưởng thế nào đến hành vi 

và việc học tập của trẻ, cách nhận diện các đặc tính của chấn 

thương tại nhà trường, và có kế hoạch hỗ trợ tại trường. 

Mở rộng sự tiếp cận đến công nghệ dạy và học ở các trường. Trong tháng 9, chúng tôi cung 

cấp thêm 730 iPad cho các trường học trong Học Khu Franklin-McKinley. 

Trong sự nỗ lực liên tục để kết nối gần gũi với tất cả các gia đình và hiểu rõ về môi trường, chúng 

tôi sẽ ra mắt hệ thống phân phát tờ rơi điện tử, tác động mạnh đến việc giảm số lượng giấy tờ 

chúng tôi gửi về nhà. Các tờ rơi sẽ được gửi cho phụ huynh bằng email và cũng được niêm yết trên 

trang mạng các trường học. 

Chuẩn bị cho tất cả học sinh trở thành các học viên toàn cầu là sự nỗ lực của cả nhóm, và với vai trò 

là Giám Đốc Khu Học Chính, tôi cam kết tiếp tục hợp tác với phụ huynh, nhân viên, và cộng đồng để 

đảm bảo sự thành công cho tất cả học sinh trong Học Khu Franklin-McKinley. 

Thân ái, 

 

Juan Cruz, Giám Đốc Khu Học Chính 

 


