
            

 

 

DEARBORN HIGH HOSTING PARENT TALK  

Classes for Parents at DEARBORN HIGH, 

EDSEL FORD and BRYANT 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 Monday’s and Wednesday’s at 6:00-7:30 p.m. in 
Room E10  

 

                    April 16, 18, 23, 25, 30.  May 2, 7, 9 

                              Graduation: 14, 2018.                      

                                

 
________________________________________________________________________ 

Please return the bottom half of this registration to  the Dearborn High school office 

by Monday April 2, 2018. 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___________. 

 

 

 

 

 

 

 

 



لحضور صفوف الحوار  ديربورن هايتدعوكم ثانوية 

 ألهالي طالب مدارس هيج، أدسل فورد و براينتالعائلي

 نغ أحمد يمع مارغرت ك

تعنى هذه الدورة بأهمية النقاش الفعال مع االهالي و تأثيره على رفع سوية 
تعلم لتقليل من مشاكل االنضباط  و السلوك . إنجازات الطالب االكاديمية و ا

مهارات التواصل التي من شأنها تشجيع الطالب على التصرف بمسؤولية و ايجاد 
الدافع الذاتي وتنمية الشخصية. تعلم المهارات العملية التي تؤثر تأثير إيجابيًا على 

 والعاطفي لألطفال واألسر. التطوراالجتماعي
ن في هذه المحاضرة على  شهادة تثبت حضورهم و سيحصل االهالي المشاركي

 اكمالهم هذه الجلسة.
 

في   Eالغرفة مساً  في  7:30– 6:00من الساعة  ثنين و األربعا الصفوف يوم اإل
  األيام التالية:

 

 يارأ 9-7-2و  نيسان 16-18-23-25-30

 .2018 أيار14التخرج يوم

 .2018 نيسان 2/ ثنينفي موعد أقصاه / اإل المدرسةللتسجيل يرجى إعادة القسم التالي من االرسالة إلى إدارة 

 313-827-8788للسؤال و االستفسار الرجا  اإلتصال بالسيدة مارجريت على الرقم التالي: 

 نرجو منكم الكتابة بوضوح.

________ ________  الهاتف:___________________ رقم  سم:اال

 

صفوف الشكر إلى قسم تعليم ثنائي اللغة ومدارس ديربورن الرسمية لجعل هذه ال

 مجانية.

 الرجا  اختياراللغة التي ترغب/ترغبين باستالم كتيب االعمال بها:

 _________ العربية.

 _________االنجليزية.

 


