
PHOENIXVILLE AREA SCHOOL DISTRICT 

ESL Family Night is hosted by: 
PASD – ESL Department 
Title III Services 

NOITE EM FAMÍLIA DO PROGRAMA DE INGLÊS COMO SEGUNDA 
LÍNGUA 

Quinta–feira, 27 de outubro 
17h30 às 19h30 

Barkley Elementary School 
320 Second Avenue, Phoenixville 

 

Junte–se a nós para uma noite em família do programa de inglês como segunda língua! Nós 
iremos oferecer pizzas gratis às 17h30 para estudantes do programa de inglês como segunda 

língua e seus familiares! Todos os estudantes do programa que participarem do evento irão 
receber um livro grátis. 
 
No evento você pode descobrir mais sobre: 

 Dever de casa 

 Skyward  

 Páginas dos nossos professores na internet 

 Recursos na comunidade. 

 

Esperamos ver vocês lá! 
 

Mantenha a parte de cima e devolve a parte de baixo desta página. 
 
 
Por favor complete o formulário abaixo. Entregue a/ao professor(a) do(a) seu/sua filho(a) até o 
dia 23 de outubro. Obrigado(a) 
 
Nome do Pai ou Mãe/Nome do responsável__________________________________ 
 
Nome do(a) filho(a) e qual a série que está cursando: _____________________________ 

 
Se você tem mais de uma criança matriculada na escola, por favor escreva abaixo os nomes 
delas e suas series: 
_______________________________________________________________________ 

ESCOLHA UMA OPҪÃO: 
 
____ SIM– eu planejo comparecer. Se sim, por favor diga–nos quantas pessoas da sua família você pretende 
trazer para o evento:______ 
 
____ NÃO – Eu não planejo comparecer. 

 
**Por favor entregue este formulário a seu/sua filho(a) para ser devolvido a escola até o dia 

13 de outubro de 2016.** 

Corte na linha. 



PHOENIXVILLE AREA SCHOOL DISTRICT 

ESL Family Night is hosted by: 
PASD – ESL Department 
Title III Services 

 
 

ESL FAMILY NIGHT 
Thursday, October 27 
5:30 PM to 7:30 PM 

Barkley Elementary School 
320 Second Avenue, Phoenixville 

 

Please join us for an ESL Family Night! We will have free pizza at 5:30pm for ESL 
students and families! Every district ESL student who attends will get a free book!  
 
At the ESL Family Night you can find out more about: 

 Homework  

 Skyward  

 Teacher webpages 

 Resources in the community 
 

We look forward to seeing you there! 
 

Keep the top and return the bottom portion of this sheet. 
 
 
Please complete the form below. Return it to your child’s teacher by October 23. Thank you! 
 
Parent’s/Guardian’s Name: ___________________________________________________ 
 
Child’s Name and Grade: _____________________________________________________ 

 
If more than one child is in the district, please list all children’s names and grades: 
_________________________________________________________________________ 

 
CHOOSE ONE: 
 
____ YES – I plan to attend. If yes, please tell us how many people in your family you will 
bring:______ 
 
____ NO – I will not be able to attend. 

 
**Please return this form to school with your child by October 13, 2016.** 

 

Cut this line. 


