
  
PARENT TALK CLASSES AT BRYANT 

 FOR BRYANT and LINDBERG 
PARENTS   

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. 

 Classes are Wednesday’s  at 1:15-2:45 pm in Room 60 
                   January 18, 25. February 1, 8, 15. March 1. 
                     Graduation: March 8, 2017. 
 
________________________________________________________________________ 
Please return the bottom half of this registration to the school office by Monday 
January 16, 2017. Questions and concerns call Margaret @ 313 827-8788. 
 
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___________. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 صفوف حدیث أولیاء األمور ألهالي طالب

 براینت و لیندبرغ
 مع مارغریت كینغ أحمد

 ُتعنى هذه الدورة بأهمیة النقاش الفعال مع األهالي و تأثیره على رفع سویة
تعلم  إنجازات الطالب األكادیمیة و التقلیل من مشاكل االنضباط  والسلوك .  

الدافع وإیجاد  بمسؤولیة  التصرف  على  الطالب  تشجیع  شأنها  من  التي  التواصل   مهارات 
التطور على  إیجابیًا  تأثیر  تؤثر  التي  العملیة  المهارات  تعلم  الشخصیة.  وتنمیة   الذاتي 

واألسر. لألطفال  والعاطفي  االجتماعي   
 سیحصل االهالي المشاركین في هذه المحاضرة على  شهادة تثبت حضورهم و اكمالهم هذه الدورة التدریبیة.

  
 تبدأ الصفوف یوم االربعاء من الساعة 1:15 – 02:45 م في الغرفة 60#

  18 و25 كانون الثاني، 1 و 8 و 15 شباط ، 1 آذار

  التخرج  في 8 آذار 2017

________________________________________________ 
 

 للتسجیل یرجى إعادة القسم التالي من الرسالة إلى إدارة المدرسة في موعد أقصاه / االثنین/16/ 2017. لالستفسار
نرجو منكم االحتفاظ بالقسم األعلى من الرسالة  او السؤال الرجاء االتصال بالرقم التالي: 313-827-8788. 

 لتذكیركم بالمواعید.
 
 

 نرجو منكم الكتابة بوضوح.
   االسم: _____________________

 رقم الهاتف: ___________________
  

 الشكر إلى قسم تعلیم ثنائي اللغة و مدارس دیربورن الرسمیة لجعل هذه الصفوف
 مجانیة.

 
 الرجاء اختیار اللغة التي ترغب/ ترغبین بإستالم كتیب األعمال بها:

 _________ العربیة.
 _________ االنجلیزیة.

 
 


