
Please Join Us!
 McMicken’s
Academic Parent Teacher Team Meetings

5:30-6:45pm

Please check your email for the 
Zoom links to join the meetings!

Each family that attends will 
be entered into a raffle to win 

a prize from their student’s 
teacher!

The class with the highest 
family attendance, within 

each grade level, will win a 
class party!

Come learn about your student’s 
progress towards meeting grade 
level expectations and get some 

ideas on how you can continue to 
support your student’s learning at 

home.

Interpretation will be available. 
Please contact your student’s 

teacher if interpretation is needed.

Grade APTT #1 APTT #2 APTT #3

5th Tues. 10/25/22 Tues. 1/31/23 Tues. 5/2/23

3rd  Wed. 10/26/22  Wed. 2/1/23  Wed. 5/3/23

1st Thurs. 10/27/22 Thurs. 2/2/23 Thurs. 5/4/23

4th Tues. 11/1/22 Tues. 2/7/23 Tues. 5/9/23

2nd  Wed. 11/2/22  Wed. 2/8/23  Wed. 5/10/23

Kinder Thurs. 11/3/22 Thurs. 2/9/23 Thurs. 5/11/23



¡Por favor únete a nosotros!
McMicken’s
Reuniones académicas del equipo de padres y maestros

5:30-6:45pm

¡Revise su correo electrónico para ver los 
enlaces de Zoom para unirse a las 

reuniones!

¡La noche de la reunion, cada 
familia que asista participará en 
una rifa para ganar un premio, 
del maestro de su estudiante!

¡La clase con la mayor
asistencia a reuniones, dentro 

de cada nivel de grado, 
ganará una fiesta de clase!

Venga a aprender sobre el progreso de su 
estudiante para cumplir con las 

expectativas del nivel de grado y obtenga 
algunas ideas sobre cómo puede continuar 
apoyando el aprendizaje de su estudiante 

en casa.

Habrá interpretación disponible. 
Comuníquese con el maestro de su 

estudiante si necesita interpretación.

RIFA

Grado APTT #1 APTT #2 APTT #3

5 Martes 10/25/22 Martes 1/31/23 Martes 5/2/23

3  Miércoles 10/26/22  Miércoles 2/1/23  Miércoles 5/3/23

1 Jueves 10/27/22 Jueves 2/2/23 Jueves 5/4/23

4 Martes 11/1/22 Martes 2/7/23 Martes 5/9/23

2  Miércoles 11/2/22 Miércoles 2/8/23  Miércoles 5/10/23

Kinder Jueves 11/3/22 Jueves 2/9/23 Jueves 5/11/23



Kính Mời Quý Vị Tham Dự
McMicken’s

Họp nhóm phụ huynh và giáo viên trong học tập
5:30-6:45pm

Mỗi gia đình tham dự sẽ được 
tham gia vào một cuộc xổ số để 

giành giải thưởng từ giáo viên của 
con em quý vị!

Lớp có gia đình tham dự đông 
nhất, trong mỗi cấp lớp, sẽ giành 
chiến thắng trong một bữa tiệc 

của lớp!

Hãy đến để tìm hiểu về sự tiến bộ 
của con em quý vị đối với việc 
đáp ứng các tiêu chuẩn ở lớp 

học và có một số cách thức để 
quý vị có thể tiếp tục hỗ trợ việc 

học tập của con em ở nhà.

Phiên dịch sẽ có sẵn. Vui lòng 
liên hệ với giáo viên của con em 

nếu cần thông dịch.

Vui lòng kiểm tra email của quý vị 
để biết các liên kết Zoom để 

tham gia các cuộc họp!

XỔ SỐ

Lớp APTT #1 APTT #2 APTT #3

5 Thứ Ba 10/25/22 Thứ Ba 1/31/23 Thứ Ba 5/2/23

3  Thứ Tư 10/26/22  Thứ Tư 2/1/23  Thứ Tư 5/3/23

1 Thứ Năm 10/27/22 Thứ Năm 2/2/23 Thứ Năm 5/4/23

4 Thứ Ba 11/1/22 Thứ Ba 2/7/23 Thứ Ba 5/9/23

2  Thứ Tư 11/2/22 Thứ Tư 2/8/23  Thứ Tư 5/10/23

Mẫu Giáo Thứ Năm 11/3/22 Thứ Năm 2/9/23 Thứ Năm 5/11/23


