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Văn Phòng Chương Trình Các Trường Không Công Lập  

Thân Mời Quý Vị Đến Dự Buổi Cà Phê Gia Đình ESOL  
Thời Gian:  Thứ Sáu Ngày 21 Tháng 4 Năm 2017  

Địa Điểm:  Trung Tâm Giáo Dục Thuộc Sở Giáo Dục Philadelphia  

440 N. Broad Street, 19130  Phòng 1075 

Giờ:  9:00 -2:00 

Tham dự bất cứ hay tất cả các phiên họp  

9:30 -10:00 và một lần nữa từ 12:00- 12:30 

A) Phương pháp để có được một phiên họp phụ huynh thành công  

B) Các trò chơi và bí quyết của môn tập đọc mà quý vị có thể làm ở nhà  

10:15-10:45 và một lần nữa từ 12:35- 1:05 

A) Các trò chơi và bí quyết của môn tập đọc mà quý vị có thể làm ở nhà  

B) Hướng dẫn cách làm bài thi cho học sinh từ lớp 3-8  

11:00-11:30 và một lần nữa từ 1:15- 1:45  

A) Các trò chơi và bí quyết của môn tập đọc mà quý vị có thể làm ở nhà  

B) Sử dụng kỹ thuật để giúp cho con quý vị tập đọc  

* Chúng tôi sẽ sử dụng dịch vụ dịch thuật để trợ giúp cho việc truyền đạt. 

* Gặp gỡ và nhận được tài liệu từ các tổ chức Philadelphia đang làm việc với các gia đình di dân. 

Chúng tôi sẽ cung cấp buổi ăn nhẹ!  Trúng thưởng phiếu tặng quà!  Sách vở MIỄN PHÍ!  Liên 

lạc với các Gia Đình Học Viên Anh Ngữ khác! 

Xin gởi trả lại phần cuối của tờ giấy này cho văn phòng trường trước ngày 7 tháng 4.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Tên của quý vị/Your name: _____________________________________ 

Tên đứa trẻ/Child’s name: ______________________________________ Lớp/Grade:__________  

Trường/School:________________________________________________ 

Ngôn ngữ nói ở nhà/Language Spoken at home:______________________ 

 

**School Offices: A representative from the Non-Public Office will pick up returned slips the week of April 10th, 2017.** 


