News From Your Parent Resource Room
January 26, 2017
Parents,
I wanted to take this opportunity to remind you of the resources available to you in
our East Cobb Middle School “Parent Resource Room”. We have three computers
for your use as well as a printer and scanner available. Please feel free to drop by
and use these computers as needed. They are here FOR YOU!!
We have several new learning games and activities available for check out. These
games support our curriculum/standards and help to make learning fun! We have
folder games (by grade level) that support our Math and Science Standards.
Our computers are always available during the school day. Games and Activities
may be checked out during school hours and taken home for you to use with your
child(ren). We only ask that you take care to keep all materials together and
return the game(s) within a week to the Parent Resource Room.
We look forward to seeing you soon!
Mike Chumley
Parent Facilitator
Pais,
Eu queria aproveitar esta oportunidade para lembrá-lo dos recursos disponíveis
para você na East Cobb Middle School na sala de recursos dos pais. Nós temos
três computadores, um scanner e uma impressora disponível para seu uso. Por favor,

sinta-se livre para usar este equipamento, conforme necessário. Eles estão aqui
para você !!
Nós também adicionamos vários novos jogos e actividades de aprendizagem
disponíveis para check-out. Estes jogos apoiam o nosso currículo / padrões e ajudam
a tornar o aprendizado divertido! Temos vários jogos (por categoria) que suportam
os nossos padrões de ciência e matemática.
Nossos computadores estão sempre disponíveis durante o dia escolar. Jogos e
atividades podem ser levados para casa para usar com o seu/sua (s) filho/filha (s).
Peço apenas para tomar cuidado para manter todos os materiais juntos e retornar
o(s) jogo (s) dentro de uma semana.
Espero te ver em breve!
Mr. Mike, Facilitador dos pais
Los padres,
Quería aprovechar esta oportunidad para recordarle de los recursos disponibles
para ustedes en nuestra East Cobb Middle School en el cuarto de recursos para
padres. Tenemos tres computadoras para su uso, así como una impresora y un
escáneador disponible. Por favor siéntase libre de utilizar estos equipos según sea
necesario. Están aquí para usted!!
También, hemos añadido varios nuevos juegos y actividades de aprendizaje
disponibles para el check-out. Estos juegos apoyan nuestro currículo/normas y
ayudan a hacer del aprendizaje algo divertido! Tenemos varios juegos (por
categoría) que soportan nuestros estándares de ciencias y matemática.
Nuestras computadoras están siempre disponibles durante el día escolar. Juegos y
actividades pueden ser retirados durante las horas escolares y llevárselo a casa
para que lo utilice con su(s) hijo(s). Sólo pedimos que los cuiden para mantener
todos los materiales juntos y devolver el juego(s) dentro de una semana.
Esperamos verle pronto!
Sr. Mike Chumley
Facilitador de Padres

