Mead Middle School
Parent/Teacher Conferences

PHONE ONLY CONFERENCES - Wednesday, September 28th (3:30 to 6:45 PM)
➢ Phone conferences require that you schedule your own conference online.
➢ You will phone conference only with your child’s Advocacy teacher.
➢ If you choose a phone conference, schedule on the Mead website at

www.usd259.org/mead

IN-PERSON ONLY CONFERENCES - Thursday, September 29th (3:30 to 6:45 PM)
and Friday, September 30th (1:00 to 3:30 PM)
➢ In-person conferences do not need to be scheduled. Just show up.
➢ Conferences end at the times shown above. Arrive early enough to complete
conferences before the end times.
➢ You will be able to conference with any of your child’s teachers.

Early Dismissal: Due to conferences, Mead students attend school only a
half day on Friday, September 30th (8:00 to 12:00). Students are released
at 12:00 noon.

We look forward to conferencing with you!

Escuela Intermedia Mead
Conferencias de padre/maestro

CONFERENCIAS POR TELÉFONO SOLAMENTE – Miércoles 28 de septiembre
(3:30 a 6:45 PM)
➢ Las conferencias telefónicas requieren que usted programe su propia
conferencia en línea.
➢ Usted tendrá una conferencia telefónica sólo con el maestro de Advocacy de su
hijo.
➢ Si elige una conferencia telefónica, prográmela en el sitio web de Mead en

www.usd259.org/mead

CONFERENCIAS EN PERSONA SOLAMENTE – Jueves 29 de septiembre (3:30 a
6:45 PM) y viernes 30 de septiembre (1:00 a 3:30 PM)
➢ No es necesario programar las conferencias en persona. Basta con presentarse.
➢ Las conferencias terminan a las horas indicadas anteriormente.
➢ Llegue con suficiente antelación para completar las conferencias antes de las
horas de finalización.
➢ Podrá reunirse con cualquiera de los maestros de su hijo.

Salida temprano: Debido a las conferencias, los estudiantes de Mead
asisten a la escuela sólo medio día el viernes 30 de septiembre (8:00 a
12:00). Los estudiantes salen a las 12:00 del mediodía.
¡Esperamos tener una conferencia con usted!

Trường THCS Mead
Họp Phụ Huynh/Giáo viên

HỌP QUA ĐIỆN THOẠI – Thứ Tư, ngày 28 tháng 9 (3:30 to 6:45 chiều)
 Quý vị cần tự đặt cuộc họp qua điện thoại của mình trực tuyến.
 Quý vị sẽ họp qua điện thoại chỉ với giáo viên Hỗ trợ (Advocacy teacher)
của con mình.
 Nếu quý vị chọn một cuộc họp qua điện thoại, hãy truy cập trang web Mead

www.usd259.org/mead để đặt hẹn.

HỌP TRỰC TIẾP – Thứ Năm, ngày 29 tháng 9 (3:30 to 6:45 tối) và thứ Sáu,
ngày 30 tháng 9 (1:00 to 3:30 chiều)
 Họp trực tiếp không cần phải lên lịch. Chỉ cần có mặt.
 Các cuộc họp sẽ kết thúc vào thời gian ghi ở trên. Xin mời đến sớm để họp
xong trước thời gian kết thúc.
 Quý vị có thể họp với bất kỳ giáo viên nào của con mình.

Ra về Sớm: Do có các cuộc họp phụ huynh - giáo viên, học sinh
Mead chỉ đi học nửa ngày vào thứ Sáu, ngày 30 tháng 9 (8:00-12:00).
Học sinh được ra về vào lúc 12:00 trưa.
Chúng tôi mong chờ được họp với quý vị!
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