家長教師訪談日
2015 年 3 月 25 日（星期四）晚上 6 時 30 分 到 8 時 30 分
親愛的家長/監護人，
今個學期的家長教師訪談日將定於 2015 年 3 月 25 日（星期四）晚上 6 時 30 分至 8 時 30 分舉行。
每位老師會面時間約為 5 分鐘。訪談的先後次序以先到為優，或由學生用此表格自行跟老師預約。
煩請各位家長先到課室門前登記。假如當晚沒有時間或如想更詳細與老師面談，請留下姓名及聯絡
電話，稍後將另作安排。

僅請致意。

家长教师访谈日
2015 年 3 月 25 日（星期四）晚上 6 时 30 分 到 8 时 30 分
亲爱的家长/监护人，
今个学期的家长教师访谈日将定于 2015 年 3 月 25 日（星期四）晚上 6 时 30 分至 8 时 30 举行。每
位老师会面时间约为 5 钟。访谈的先后次序以先到为优，或由学生用此表格自行跟老师预约。烦请
各位家长先到课室门前登记。假如当晚没有时间或如想更详细与老师面谈，请留下姓名及联络电话，
稍后将另作安排。
仅请致意。

பெற்ற ோர்-ஆசிரியர் றேர்கோணல் இரவு
,

25 , 2015

ெி.ெ 6:30-8:30
அன்ெோன பெற்ற ோர்/ ெோதுகோவலர்களுக்கு:
பெற்ற ோர் ஆசிரியர் றேர்கோணல் இரவு இம் மோதம் 25 ஆம் திகதி
ேடைபெ

இருக்கி து.றேர்கோணல் இரவு றேரசூசியோனது 5 ேிமிை

இடைபவளிடயக் பகோண்ைதோக ெி.ெ 6:30-8:30 முதல் ேடைபெறும்.
முதல் வருெவர்க்கு முன்னுரிடம என்

அடிப்ெடையில் றேரம்

வழங்கப்ெடும்.
றேர்கோணல் இரவின் உங்கள் றேரசூசிடய முன் கூட்டிறய திட்ைமிடுவதற்கு,
உங்கள் ெிள்டள பகோண்டு வரும் இப் ெடிவத்டத பூர்த்தி பசய்து உங்கள்
றேரத்டத முன்கூட்டிய உறுதிப்ெடுத்திக் பகோள்ளுங்கள்.றேர் கோணல் இரவின்
பெோழுது ெல ஆசிரியர்கள் தங்கள்வகுப்ெட யின் பவளியில் தமது மோணவ
கோரியதரிசிகடள ேியமித்துள்ளனர். தயவு பசய்து உங்கள் சந்திப்பு றேரத்டத
அவர்களுைன் உறுதிப்ெடுத்திக் பகோள்ளுங்கள்.
கு ிப்ெிட்ை ஆசிரியடர உங்களோல் சந்திக்க முடியோவிடின் மோணவ
கோரியதரிசியிைம் உங்கள் பெயடரயும் பதோடலறெசி இலக்கத்டதயும் பகோடுத்து
விட்டுச் பசல்லவும்.
மிக ேன் ி.

Parent-Teacher Interview Night
Wednesday, March 25, 2015
6:30 – 8:30 pm
Dear Parents/Guardians,
Parent-Teacher Interview Night will be on Wednesday, March 25, 2015. Interviews are
scheduled at five-minute intervals from 6:30 – 8:30 p.m. and are scheduled on a firstcome/first served basis.
To assist you in planning your evening, your son or daughter may use this sheet to preschedule your visits with his or her teachers. Please schedule your interviews in advance.
At Parent-Teacher Interview Night, many teachers will have student secretaries
stationed outside their rooms. Please be sure to check in with the student secretary for
each appointment.
If you do not have time to visit a particular teacher, please leave your name and
telephone number with the student secretary.
Thank you.

Interview Schedule
家長老師面談時間表
家长老师面谈时间表
நேர்காணல் நேரசூசி

Period
上課時間
上课时间
ெோைறவடள

第1課
第1节
第2課
第2节
第3課
第3节
第4課
第4节
第5課
第5节

Teacher
老師
老师
ஆசிரியர்

Subject
科目
课程
ெோைம்

Room
課室
课室
அறை

Time
面談時間
面谈时间
நேரம்

