AVID’s Parent Meeting Monday, May 21st.
Stout Middle School is inviting all 7th and 8th grade parents for the 2017-2018 school year, to our
AVID Recruitment Informational Night Monday, May 21st in room H-2 at 7:00 pm.
AVID stands for Advancement Via Individual Determination which is a program designed to
prepare students for the challenges of college and careers.
Mr. Oke, Mr. Liggett, and Mrs. Furkioti will be available to explain the program and answer any
questions you may have.
All future 7th and 8th grade students have heard about the program. Applications were given to
the students, but in case you haven’t had one, you can click on AVID Application Form to
down load the application that needs to be filled out and signed by the student and
parent/guardian. Applications must be returned to the main office by Wednesday, May 23rd.
We look forward to seeing you at Stout on Monday, May 21st in room H-2 at 7:00 in the
evening.

السالم عليكم
تدعومدرسة ستاوت المتوسطة كافة أهالي وأولياء أمر طالب الصف السابع والثامن في المدرسة للعام
 وذلك عند الساعة السابعة مساء من، إلى ليلة تطويع معلوماتية عن برنامح آفيد2018 – 2017 الدراسي
.) من مبنى المدرسة2-H(  آيار (مايو) في الغرفة21 يوم اإلثنين الموافق
 وهو برنامج مصمم لتحضير الطالب لمواجهة تحديات،ترمز كلمة آفيد إلى التقدم بواسطة العزم الشخصي
.الكلية والمهن
. والسيدة فيركيوتي لإلجابة عن أية أسئلة لديكم، السيد ليجيت،وسيتواجد كل من مدير المدرسة السيد آوك
وقد تم تعريف جميع الطالب المتوقع تسجيلهم في الصف السابع والثامن على البرنامج وتسليمهم نماذج
 أما في حال عدم إستالمكم.طلبات اإللتحاق الخاصة بالبرنامج لتعبئتها وتوقيعها من الطالب وأولياء األمر
 علما بأنه يجب إعادة هذه الطلبات إلى، AVID Application Form  فيمكنكم تحمبله من الرابط،النموذج
.) آيار (مايو23 ،مكتب المدرسة في موع ٍد أقصاه األربعاء
.) من مبنى المدرسة2-H(  آيار (مايو) في الغرفة21 ،نأمل رؤيتكم عند الساعة السابعة من مساء اإلثنين

