뉴욕시 교육청
26 학교 학군 및 CEC 26 학부모 컨퍼런스
가족 생활에 감정이 중요합니다
사회적 그리고 감성적 책임감을 갖는 어린이로 성장시키는
것은 여러분으로부터 시작됩니다!
발표: Star Factor Coaching
2017 년 10 월 21 일 토요일
장소 MS 74
61-15 Oceania St in Bayside
(Long Island Expressway 인근)
오전 9:00 – 오후 12:30

紐約市教育局
第 26 學區與第 26 社區教育理事會家長會議
情感對於家庭生活很重要
培養一個在社交和情感方面負責任的孩子要從
您做起！
主辦者：Star Factor Coaching

2017 年 10 月 21 日（星期六）
地點：MS 74
61-15 Oceania St in Bayside
（Long Island Expressway 一下來就是）

上午 9:00 – 下午 12:30
상호작용 발견의 아침을 위해 함께 모여주십시오.

여러분의 감성적 어휘를 늘려보십시오!

가족의 관계를 강화해 보십시오!

자녀의 교실에서 진행되는 사회적 그리고
감성적 학습을 탐구해보십시오!
간단한 아침 식사가 제공될 것입니다
탁아(4 세 이상의 아동) 및 통역 서비스가 요청에 따라
제공될 수 있습니다.
10 월 18 일까지 https://tinyurl.com/yc8weep6 에서
등록하시거나 자녀 학교의 학부모 코디네이터에게
문의하십시오.

Departamento de Educación de la Ciudad de Nueva York
Reunión de padres del distrito escolar 26 y el consejo de educación
Comunal (CEC) 26
En la vida familiar las emociones son importantes
La educación de su hijo para que sea emocional y socialmente
responsable comienza por usted.
Presentación de Star Factor Coaching
Sábado, 21 de octubre de 2017
en M.S. 74
61-15 Oceania Street, Bayside
(Justo a la salida del Long Island Expressway)
9:00 a.m.-12:30 a.m.

Reunámonos para una mañana de descubrimientos interactivos:

¡Amplíe su vocabulario emocional!

¡Refuerce su dinámica familiar!

Descubra el aprendizaje social y emocional que se
lleva a cabo en el salón de clases de su hijo.
Se servirá un desayuno ligero.
Si lo solicita, se pondrán a su disposición servicios de cuidado infantil
(para los niños de 4 años o más) y de interpretación.
Inscríbase a más tardar el 18 de octubre en:
https://tinyurl.com/yc8weep6
O comuníquese con el coordinador de padres de la escuela de su
hijo.
T&I-26875 (Multilingual)

請來參加上午的互動探索活動：
拓展與情感相關的詞彙！
強化家庭成員間的動態互動！
探索在子女的班級有哪些社交與情感方面的學習内
容！
提供簡單的早餐。
如果提出要求，可以提供子女看護
（4 歲與 4 歲以上）和口譯
10 月 18 日之前報名，網址是：https://tinyurl.com/yc8weep6




或者您可以聯絡子女學校的家長專員。
نیویارک شہر محکمئہ تعلیم
 والدین کے لیے کانفرنسCEC 26  اور26 اسکول ضلع
Emotions Matter in Family Life
ایک سماجی اور جذباتی طور پر ذمہ دار بچے کی پرورش
!آپ سے شروع ہوتی ہے
پیش کردہ بذریعہ اسٹار فیکٹر کوچنگ
2017 ، اکتوبر21 ،ہفتہ
MS 74 بمقام
15-61Oceania St in Bayside
(Just off the Long Island Expressway)
 بجے12:30  بجے تا دوپہر9:00 صبح

:ایک تفاعلی تدریس کی صبح کے لیے شامل ہوں
!اپنے جذباتی ذخیرہ الفاظ میں اضافہ کریں

اپنی خاندانی تعامل کو مستحکم کریں

سماجی اور جذباتی تدریس کی چھان بین کریں

اپنے بچے کی کالس میں ہونے والی
ہلکے پھلکے ناشتے کا اہتمام ہوگا۔
 سال اور زائد عمر کے بچوں کے لیے) اور گزارش4( بچوں کی نگہداشت
کرنے پر ترجمانی دسیتاب ہے۔
https://tinyurl.com/yc8weep6 : اکتوبر تک رجسٹر کروائیں18
یا اپنے بچے کے اسکول میں والدین ربط دہندہ سے رابطہ کریں۔

