
 
 

Hype, Howe, and MBCC 

Presents Parent Talk Classes 

Taught By: Margaret King Ahmed 

 
 

❖ Add new tools to your parenting toolbox. 

❖ Increase achievement and decrease discipline issues. 

❖ Classes provide lessons for parents that teach new 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. 

❖ Classes are designed to prepare participants to implement skills and strategies immediately! 

❖ Attend all class sessions and receive certificate completion at graduation! 
 

WHERE: HYPE CENTER 

WHEN: Mondays 9:30-11:00 pm  

February 26. March 5, 12, 19, 26. 

April 9, 16 Graduation: April 20, 2018 
 

Questions: Please contact Mrs. King Ahmed at 313 827-8788. 
 
**Please bring a bottle of water to stay hydrated and if you are bringing children, be sure to bring 
supplies and activities for them to feel successful.  
 

Please return lower half of flyer to your classroom teacher  by February 15, 2018 

_____________________________________________________________________________________ 

REGISTRATION FORM:   PLEASE PRINT CLEARLY. Thank you! 

NAME:_______________________________________. 
 

PHONE:_______________________________________. 
 

Workbook Preference (choose one):   English: ____            OR               Arabic: ____   
 

 
 

 

 



 تدعوكم مدرسة هاو و مركز مايكل بيري و مركز هايب الرياضي 

 لحضور صفوف الحوار العائلي

نغ أحمدتدّرس هذه الصفوف: السيدة مارغرت كي  
  

 أضف مهارات جديدة إلى صندوق مهارات التربية المنزلية الخاص بك.        ·

 إحرص على زيادة اإلنجازات وتقليص المشاكل السلوكية.        ·

توفر هذه الصفوف الدروس التعليمية التي تساعد األهل على إكتساب مهارات التواصل التي من شأنها أن تعمل         ·

 األهل وعلى تشجيع السلوكيات الذاتية المسؤولة والدوافع الذاتية وتطوير الشخصية.على تمكين 

 تعلّم المهارات العملية التي تؤثر بشكٍل إيجابي على النمو اإلجتماعي والنفسي ألفراد عائلتك.        ·

 راتيجيات بشكٍل عملي وفوري!يعمل أولياء األمور المشاركين في هذه الصفوف على تطبيق هذه المهارات واإلست        ·

 إحرص على حضور جميع الصفوف لتحصل على شهادة إكمال عند التخرج.        ·
  

  أين: مركز هايب الرياضي

  متى: أيام اإلثنين

 ص  11:00-9:30  

 آذار  26, 19, 12, 5شباط و  26 

    2018نيسان  20نيسان و التخرج في  16-9 

 

اإلتصال بالسيدة مارغرت كينغ أحمد على الرقم التاليللمزيد من األسئلة يمكنكم   8788-827-313 

الرجاء إحضار زجاجة ماء للترطيب وفي حال إصطحاب األوالد ننصحكم بضرورة إحضار بعض المواد واألنشطة 

 المسلية لهم.

 .2018شباط  15في موعد أقصاه يوم الرجاء تعبئة الجزء األسفل من هذه اإلستمارة وإعادتها إلى المكتب الرئيسي أو معلمة الصف 

  

  

 إستمارة التسجيل: الرجاء الكتابة بوضوح. شكراً لكم!

  
 اإلسم: _________________________________

  

 رقم الهاتف: _____________________________

  
  

 باللغة اإلنجليزية:_______  أو________   ُيفضل حصولكم على دفتر التطبيقات) إختر خياراً واحداً مما يلي(:   باللغة العربية:
  
 


