Sở Học Chánh Thành Phố Portland
Học Viện Phụ Huynh ESL
Tìm hiểu về Buổi họp Giáo viên Phụ huynh
Tại Trường Trung học Roosevelt - 6941 N Central St
Ngày 3 tháng 11 năm 2018 - 8:30 sáng - 12:30 trưa

Buổi họp Giáo viên Phụ huynh của các trường sẽ
được tổ chức vào ngày 19-20 tháng 11. Phòng ESL
của PPS sẽ dành một ngày tổ chức hội thảo bằng
tiếng Việt về những gì mong đợi tại buổi họp này và
cách thức quý vị có thể cùng với giáo viên tham gia
một cách hiệu quả vào việc học của con em mình.
Xin vui lòng tham gia buổi hội thảo với chúng tôi
vào ngày Thứ Bảy, ngày 3 tháng 11. Chúng tôi sẽ
có một số tiết trình bày về việc Chuẩn Bị cho Buổi
Họp Phụ Huynh- Giáo Viên và các Yêu Cầu Tốt
Nghiệp. Các tiết này sẽ diễn ra từ 8:30 sáng đến
12:30 trưa tại trường trung học Roosevelt.
Quý vị có thể chọn thời gian phù hợp nhất với lịch
trình của mình. Dịch vụ chăm sóc trẻ em và thông
dịch ngôn ngữ sẽ được cung cấp tại trường trong
suốt hội thảo. Cà phê, trà và đồ ăn nhẹ sẽ được
phục vụ vào buổi sáng, và một bữa trưa nhỏ để
mang đi sẽ được cung cấp vào cuối buổi.
Xin liên hệ với Nhân viên cộng đồng nói tiếng Việt
tại số (503) 320-5354 để biết thêm thông tin lịch
trình của các tiết, hướng dẫn đi đến trường và nhu
cầu chăm sóc trẻ.
Lịch trình các tiết
8:30 sáng

Trà/ cà phê/ ghi danh chăm sóc trẻ

9:00 - 10:10 sáng

Hội thảo: Buổi họp giáo viên phụ huynh

10:15 - 11:25 sáng

Hội thảo: Buổi họp giáo viên phụ huynh

11:30 - 12:30 trưa

Hội thảo: Tín chỉ ở bậc trung học

