
  
SNOW ELEMENTARY PARENT TALK 

SESSIONS  
With Margaret King Ahmed  

 
Increase achievement and decrease discipline issues with 
effective Parent Talk. Learn communication skills that empower, encourage 
self-responsible behaviors, self-motivation and character development. Learn practical 
skills to positively effect the social and emotional development of your children and 
family. CERTIFICATE OF COMPLETION IS AWARDED TO PARTICIPANTS WHO COMPLETE THE 
COURSE! 

 Parent Talk Sessions will be on Fridays in Snow School 
Media Center from 2:00pm-3:30 pm 

February 1, 8, 22.  March 1, 8, 15, 22.  

Certificates of Completion and Graduation: March 29, 2019 
_______________________________________________________________________ 

Please return the bottom half of this registration to  School Office by Friday January 
25, 2019. Questions or concerns call 313 827-8788. Retain the top portion for a 
reminder of the dates of the classes. 
 
*PLEASE PRINT CLEARLY 
 
NAME:_____________________PHONE:__________________ 
 
Classes are provided to you for free thanks to the Bilingual Department and the 
Dearborn Public Schools. 
  
 Please indicate if you want Arabic or English workbook.   ARABIC__________. 
                                                                                                   ENGLISH___________. 
 
 
 

 
 
 



 

  دورة نقاش أولیاء األمورالتدریبیة إبتدائیة سنو
 مع مارغرت كینغ أحمد

 
 ت  عنى هذه الدورة بأهمیة النقاش الفعال مع االهالي و تأثیره على رفع سویة

 إنجازات الطالب االكادیمیة و التقلیل من مشاكل االنضباط  و السلوك  . تعلم
 مهارات التواصل التي من شأنها تشجیع الطالب على التصرف بمسؤولیة و ایجاد الدافع الذاتي

 وتنمیة الشخصیة. تعلم المهارات العملیة التي تؤثر تأثیر إیجابیاً على التطوراالجتماعي والعاطفي
 لألطفال واألسر.

 سیحصل االهالي المشاركین في هذه المحاضرة على  شهادة تثبت حضورهم و اكمالهم هذه الجلسة .
  

 تبدأ الصفوف یوم الخمیس من الساعة 2:00 – 02:30 ظ في قاعة
 الطعام، في األیام التالیة:

 
 11،18،25 تشرین األول.

 1،8،15،29 تشرین الثاني.
 التخرج و توزیع الشهادات 20 كانون األول /2018.

_________________________________________ 
 ل  لتسجیل یرجى إعادة القسم التالي من الرسالة إلى إدارة المدرسة في موعد أقصاه / الجمعة 5 تشرین األول 2018.

 
 *نرجو منكم الكتابة بوضوح.

 
  االسم:_____________________

 
 رقم الهاتف:___________________

  
 كل الشكر إلى قسم تعلیم ثنائي اللغة ومدارس دیربورن الرسمیة لجعل هذه الصفوف

 مجانیة.
 

 الرجاء اختیاراللغة التي ترغب/ترغبین باستالم كتیب االعمال بها:
 

 _________ العربیة.
 _________االنجلیزیة.

 






