Coolidge Parent Education Workshop:
ConnectED Online Platform for
Reading Wonders & My Math
Coolidge Elementary School Cafeteria
Thursday, March 15, 2018
6:30-7:30 pm
Jennifer Vargas, SGUSD Elementary Instructional Coach, will provide an overview of the online
platform for the new Wonders Language Arts curriculum at home. A brief overview of the
new adoption and My Math will be offered. Attendees will have the opportunity to access
website on Chromebooks at the workshop.
Translation will be provided.

_________________________________________
Talleres Educativos para Padres de Coolidge:
ConnectED, Programa en línea, para
Wonders/Lectura & My Math/Matemáticas
Cafetería de la Escuela Primaria Coolidge
jueves, 15 de marzo, 2018
6:30-7:30 pm
La Sra. Jennifer Vargas, Maestra de Instrucción del SGUSD, nos dará una visión general del nuevo
plan de estudios para Lengua y Literatura llamado Wonders, para ayudarles a trabajar con él en la
casa. Se ofrecerá una breve descripción de este nuevo plan y sobre My Math/Mis Matemáticas. En
este taller, los asistentes tendrán la oportunidad de tener acceso en línea con la ayuda de
Chromebooks/Computadoras.
Intérpretes estarán disponibles.
Habrá traducción en cada sesión.

聖蓋博聯合學區呈獻 .. .
CAASPP (加州評估學生表現和進步測試)家長教育研討會
歡迎您選擇參加下列 任何 學校的研討會:

這個研討會適合3年級學生的家長，但歡迎所有人參加。
學區特別任務教師將提供3-5年級CAASPP（加州評估學生表現和進步測試 ）評估總覽和指
引家長如何閱讀家長報告。
研討會將提供翻譯服務。華盛頓晚上的研討會將提供托兒服務。

________________________________

Hội Thảo Giáo Dục Phụ Huynh Coolidge:
Kết Nói Nền Tảng Giáo Dục Trực Tuyết
Reading Wonders & My Math
Địa điểm tại Trường Tiểu Học Coolidge Cafeteria
Thứ Năm, Ngày 15 Tháng 3, 2018
6:30-7:30pm

Jennifer Vargas, Huấn Luyện Viên Hướng Dẫn Tiểu Học tại SGUSD, sẽ cung cấp một tổng quan
về nền tảng trực tuyến của chương trình giáo dục mới cho Môn Ngữ Văn Wonders tại nhà.
Một tổng quan ngắn gọn liên quan đến chương trình mới và My Math sẽ được cung cấp. Phụ
Huynh tham gia sẽ có cơ hội truy cập vào trang mạng trên máy tính Chromebooks tại buổi hội
thảo.
Thông dịch sẽ được cung cấp tại hội thảo.

