Westminster School District’s
Student Services Department invites you to

Meet & Greet
the Student Services Team!
Parents and family members are invited to join us
to learn more about the team in the Student
Services Department and how we can work
together to help your student be successful!

WHEN:

Monday, January 27th, 2020

WHERE:

John Land School
15151 Temple St., Westminster

TIME:

9:30-10:30am
Childcare will be available.

Light refreshments will be served.
Vietnamese and Spanish interpreters will be
available. For any questions, please contact
Jocelin Carmona, Special Education Parent
Liaison, at (714) 894-7344 ext. 2126.

We look forward to seeing you there!

Khu Học Chính Westminster
Phòng Phục Vụ Học Sinh kính mời

Gặp gỡ và trò chuyện với
Nhóm Phục Vụ Học Sinh
Xin kính mời quý phụ huynh và thân hữu đến gặp
gỡ Nhóm Phục Vụ Học Sinh và tìm hiểu chúng ta
làm sao CÙNG NHAU giúp con em được thành
công

THỜi i Gian: Thứ Hai, ngày 27 tháng 1, 2020
Đ:ỊA ĐIIỂM:

Trường John Land
15151 Temple St., Westminster

Giờ: :

9:30-10:30 sáng
Có giữ trẻ

Thức ăn nhẹ sẽ được phục vụ. Có phiên dịch
tiếng Việt và tiếng Tây Ban Nha. Có câu hỏi thắc
mắc xin vui lòng liện lạc Jocelin Carmona, Liên
lạc viên giáo dục đặc biệt, tại số (714) 894-7344
ext. 2126.

Chúng tôi mong chờ gặp gỡ quý phụ
huynh!

El Departamento de Servicios Estudiantiles del
Distrito Escolar de Westminster los invita a un

¡Convivio para conocer al Equipo
de Servicios Estudiantiles!
¡Invitamos a padres y miembros de familia a unirse
a nosotros y aprender más sobre el equipo del
Departamento de Servicios Estudiantiles y cómo
juntos podemos trabajar para ayudar a su
estudiante a tener éxito!
CUÁNDO: Lunes, 27 de enero del 2020
DÓNDE:

John Land School
15151 Temple St., Westminster

HORA:

9:30-10:30am
Habrá cuidado de niños.

Habrá refrigerios ligeros. También habrá
intérpretes en español y vietnamita. Por
cualquier pregunta, por favor comuníquese con
Jocelin Carmona, Enlace de Padres de
Educación Especial, al (714) 894-7344 ext. 2126.

¡Esperamos con gusto poder contar
con su asistencia!

