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Dịch vụ chăm 
sóc trẻ em, 
thông dịch 

viên và đồ ăn 
nhẹ có sẵn

 Sức khỏe và Thể Chất
Thứ Năm, ngày 2 tháng 2 năm 2023, 6-7:30 tối
Trường tiểu học Lakeland
35827 32nd Ave S, Auburn, WA 98001
Đi sâu vào tầm quan trọng của sức khỏe và 
thể chất bằng cách thảo luận các chủ đề liên 
quan đến sức khỏe tinh thần, thể chất, kỹ 
thuật số, xã hội và cảm xúc của các em học 
sinh.

Học viện Gia đình
Thông qua các cuộc trò chuyện thiết yếu và mối quan hệ đối tác đích 
thực, chúng ta có thể nâng cao thành công của các em học sinh.

Cùng nhau, chúng ta có thể hoàn thành bất cứ điều gì.
Chúng ta biết rằng các trường học không thể làm điều đó một mình. Sự hợp tác 
với các gia đình là điều cần thiết và có giá trị lớn đến sự thành công của học sinh. 

Trường Công lập Federal Way tự hào ra mắt Học viện Gia đình mới, một loạt các 
phiên họp cá nhân dành cho gia đình các học sinh từ lớp chuẩn bị vô mẫu giáo 
đến lớp 12 nhằm để kết nối với các phụ huynh, nhân viên nhà trường và các tổ 
chức cộng đồng xung quanh các chủ đề 
quan trọng liên quan đến sự thành công của học sinh.

Chúng tôi mời bạn tham dự bất kỳ phiên họp nào trong số bốn phiên họp, trực 
tiếp hoặc qua Zoom, nơi bạn có thể chọn các hội thảo vi 
mô tập trung vào chủ đề phù hợp với nhu cầu và sở thích của mình. Sự tham gia 
và ý kiến   đóng góp của bạn có thể giúp định hình tương lai 
của Trường Công lập Federal Way!

Các buổi họp
Trao quyền cho gia đình 
cho người học thế kỷ 21
Thứ Năm, ngày 2 tháng 3 năm 2023, 6-7:30 chiều
Trường tiểu học Silver Lake 
1310 SW 325th Pl, Federal Way, WA 98023
Thúc đẩy sự hiểu biết sâu sắc về chương trình 
giảng dạy cấp lớp của học sinh, các bài đánh giá 
và các nguồn lực của học khu để hỗ trợ thành 
công trong học tập.

Kết nối mùa hè
Thứ Năm, ngày 27 tháng 4 năm 2023, 6-7:30 tối
Trường tiểu học Mirror Lake
625 S 314th St, Federal Way, WA 98003
Tìm hiểu về các tài nguyên và chương trình 
mùa hè dựa trên cộng đồng và trường học.

Hỗ trợ quá trình chuyển đổi thành công
Thứ Năm, ngày 25 tháng 5 năm 2023, 6-7:30 tối 
Trường tiểu học Star Lake
26812 40th Ave S, Kent, WA 98032
GĐược trao quyền với các nguồn lực để hỗ trợ 
con bạn thông qua các giai đoạn chuyển tiếp 
trường học quan trọng khác nhau.

Tham gia cuộc trò chuyện!
Xem thêm thông tin và 
đăng ký tại fwps.org/FamilyAcademy
Đường link trực tuyến sẽ được gửi sau khi đăng ký. 
Nếu có thắc mắc, hãy liên hệ FamilyAcademy@fwps.org
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http://www.fwps.org/FamilyAcademy

