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November 1, 2018 

Dear Parents:  

  

The Parent – Teacher Conferences for District 20 Pre-K will be held on Wednesday,             

November 14, 2018.  

You will have a choice to attend in the afternoon or evening. 

Afternoon conferences will be held between 12:40 P.M. and 2:40 P.M.  

Evening conferences will be held between 4:30 P.M. and 7:30 P.M. 

Please note that your child will have a half day of school on that day. Breakfast and lunch will 

be served to them, and dismissal time is 11:40 A.M. 

 

Parent – Teacher conferences are an important opportunity for you to discuss your child’s      

progress with his/her teacher. When you arrive, please sign in at the classroom and wait for 

your turn.  

If you need translation services, please bring someone who will be able to assist you.  

Kindly complete and return the cut-off below to your child’s teacher by Wednesday, 

November 7, 2018.  

  

I have received and read this notice regarding the Fall Parent-Teacher conferences.  

I understand that I must pick up my child at 11:40 AM on Wednesday, November 14, 2018 

Parent’s Signature: _________________________ Date: ____________ 

Child’s Name:_____________________________ Class: _____________ 

I will attend the afternoon conference ________ 

I will attend the evening conference__________ 

  

  

 أعزائي عائالت مرحلة ماقبل الحضانة:

  سبتمبر ٥ الخميسلمرحلة ماقبل الحضانة!  اليوم األول للمدرسة هو  ٢٠مرحبًا بك في منطقة 

  وسيكون جدولنا وميعاد الخروج  مبكر في أول يومين من المدرسة على النحو التالي:

صباًحا ١٠:٢٠صباًحا والخروج الساعة  ٨:٢٠اسم العائلة الذي  يبدأ بحرف أ الي ل: يصل في الساعة   

 سيتم تقديم وجبة إفطار عائلية لألطفال في الفصل الدراسي

Last name beginning with A to L: Arrive at 8:20 A.M. Dismiss at 10:20 A.M 

مساءً  ١٢:٤٠صباًحا والخروج الساعة  ١٠:٤٠اسم العائلة الذي يبدأ من  م الي حرف ز : الوصول الساعة    

الفصل الدراسي سيتم تقديم طعام الغداء لألطفال في  

Last name beginning with M to Z: Arrive at 10:40 A.M. Dismiss at 12:40 P.M 

، قد يبقى اآلباء مع أطفالهم في الفصل الدراسيسبتمبر ٥ الخميسيوم   

وسيكونوا مدعووين  ، سوف نتبع الجدول المحدد أعاله ، ولكن لن يطلب من اآلباء البقاء في الفصل مع أطفالهم سبتمبر ٦ الجمعةيوم 

 لحضور اجتماع للمعلومات في غرفة االجتماعات أثناء  حضور أطفالهم في الفصل

سبتمبر ٩ األثنينأول يوم كامل في المدرسة سيكون يوم   

نحن نجتمع بأولياء األمور أربع مرات خالل السنة من فضلك تبذل جهدا في حضور أول ميعاد في سبتمبر والمعلومات عن الميعاد 

رسل لكم لمنازلكم    ست  

 نطلب منك إحضار اإلمدادات التالية في اليوم األول من المدرسة:

حافظة ١  

 مالءة سرير مالئمة 

 بطانية صغيرة 

مالبس  غيار)تيشيرت ، بنطلون ، مالبس داخلية ، شراب ( ضعهم في كيس مغلق مكتوب عليه اسم الطفل   

علبة  من مناديل الليسول المبللة  ١  

علبة من المناديل الورقية  ١   

لفة من الفوط  الورقية  ٢   

علبة من مناديل الطفل المبللة ١  

زجاجة من الصابون السائل لليد ١   

علبة أكياس حجم الجالون  ١علبة من  األكياس التي  تقفل بسوستة مقاس ربع جالون و  ١   

بوصة( ١٦الي  ١٤شنطة ظهر كبيرة مقاس )من  ١   

صورة عائلية ١   

يمكنكم أيًضا الرجوع إلى موقعنا على الويب سايت للحصول على معلومات عامة عن مايدرسه الطفل واالنشطة والمناسبات التي يمكنكم 

المشاركة فيها وسوف نرسل لك بيان مع أطفالكم ونتواصل معكم عبر االيميل ويمكنك ايضا الرجوع لموقعنا لتحصل علي المعلومات 

 العامة 

www.district20prek.org 

ال تتردد في التواصل معنا لطرح أي أسئلة أو استفسارات نشكرك على التزامك ونحن نتطلع إلى سنة دراسية منتجة ورائعة معك ومع 

 أطفالكم

Sincerely,                                                                                                                                                                                      

Dianne Gounardes                                                                                                                                                                        

Director of Early Childhood Education 

  

  

  

  


