Tham gia với chúng tôi vào

Family
Academy
Tìm hiểu những điều cơ bản của hệ thống trường học Mỹ và cách để hỗ trợ học sinh
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Sự tham gia của gia đình: Cách gia đình có thể tham gia vào giáo dục để giúp đỡ học sinh
Hiểu về hệ thống trường học: Hệ thống giáo dục của Mỹ
Tìm vai trò của bạn trong quá trình lập quy định
Quyền lợi của học sinh và phụ huynh trong hệ thống trường học Mỹ
Tìm hiểu cách bạn đang hỗ trợ và ủng hộ cho con bạn
Tìm hiểu về trường trung học và sau trung học
Tìm hiểu về những thực hành kỷ luật trong quận của bạn
Tìm hiểu bắt nạt là gì và cách bạn có thể hỗ trợ con bạn

Hãy đến buổi đào tạo MIỄN PHÍ này và học những kỹ năng mới!
Cung cấp bữa tối và giữ trẻ cho những trẻ từ 3 tuổi trở lên mà có được dạy
đi vệ sinh.
Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ:
Sally Guzmán – 425-431-4267 - guzmanreyess@edmonds.wednet.edu

Ngày:

Time: 6:00-8:00 PM

Tháng 1 năm 18th, 25th

Địa điểm:

Tháng 2 năm 1st, 8th, 15th, 22nd

2042068th Ave W

Tháng 3 năm 1st, 8th

Lynnwood, WA 98036

*Đơn này được sử dụng để đăng ký tham gia thuyết trình vào
Chào đón tất cả các thành viên trong gia đình và cộng đồng, xin vui lòng cho chúng tôi biết nếu bạn cần
thông dịch viên và/hoặc phiên dịch tài liệu.
Vào đây để đăng ký: https://goo.gl/forms/F0VlNYyNoxx3iYjN2
Gửi trả lại văn phòng trường:
Tên phụ huynh/người giám hộ:
______
Số điện thoại:
mà học:
Địa chỉ email:
____________________________________
Bạn có cần sự giám sát cho trẻ em ở tuổi đi học không?
Có
Không
Ngôn ngữ:
Bạn có cần một thông dịch viên không?
Có
Không
********** OFFICE STAFF PLEASE SEND TO: SALLY GUZMÁN ESC
***********

