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أولياء األمور األعزاء،
األسبوع األول فى المدرسة كان رائعا ً  .لقد بدأت طالباتنا الجديدات باالستقرار وطالباتنا من السنة الماضية قادرات على التأقلم مجددا ً مع روتين المدرس اليومي
بكل سهولة.
تعلم طالباتنا هو محور تركيزنا في كل ما نقوم به .ليس فقط في المواد الدراسية وإنما في جميع مناحي تطوير وتنمية الشخصية .تستطيعون التواصل مع معلمة
ابنتكم الصفية حول أي مواضيع أو صعوبات مدرسية تواجهونها أنتم أو ابنتكم .تستطيعون التواصل مع معلمات الصفوف أو أي معلمات أخريات من خالل
عناوين البريد اإللكتروني المدرسية الخاصة بهن أو من خالل الكالس دوجو ،وهي وسيلة تواصلنا في المدرسة .في حال احتجتم للدعم فيما يتعلق باستخدام كالس
دوجو – يرجى التحدث إلى فريق اإلدارة في المدرسة في االستقبال لتقديم المساعدة.
أود أن أؤكد على ضرورة االلتزام بالوقت والحضور ،كونه من الضروري البنتكم أن تحرز نجاحا ً في المدرسة .من الضروري أن تقوم الطالبات بالحضور إلى
المدرسة لنسبة ال تقل عن  %96من العام الدراسي .ويعني ذلك  7غيابات كحد أقصى (غير مصرح بها) منذ بداية العام الموافق  3سبتمبر  2017وحتى  21يونيو
 .2018أي أن نسبة حضور أقل من المذكور من الممكن أن تؤثر على قدرة ابنتكم على احراز التقدم الذي تحتاجه لتصبح مستعدة للعام الدراسي القادم .في حال
تغيبت ابنتكم عن المدرسة بسبب المرض ،حينها ينبغي تقديم إجازة مرضية حتى نضمن عدم تسجيل الغياب ضمن الغياب غير المسموح به في التقرير /الشهادة
المدرسية في نهاية الفصل الدراسي .وهذا الحال مشابه بالنسبة لاللتزام بالوقت ،في حال تأخرت ابنتكم عن الدوام المدرسي ،يتم تسجيل ذلك في شهادتها المدرسية
النهائية .وذلك ألن العديد من المواد الدراسية الهامة تعطى في الحصة األولى ،التأخر عن المدرسة بشكل متكرر قد يتسبب في تخلف ابنتكم عن بقية زميالتها وقد
يؤدي ذلك إلى فقدان معلومات هامة في الحصة .ينبغي تواجد الطالبات في المدرسة بحلول الساعة  7:30صباحا ً  ،دون استثناء أحد.
نظرا ً لالزدحام في باحة االستقبال المدرسي في أوقات انصراف الطالبات ،ولضمان أمن طالباتنا ،اعتبارا ً من يوم األحد  17سبتمبر ،يرجى ابالغ من يقوم باستالم
الطالبات بأن البوابة ستكون مغلقة حتى الساعة  12:55ظهرا ً لمرحلة روضة أولى وروضة ثانية ومغلقة أيضا ً في تمام الساعة  2:25ظهرا ً لطالبات الصف األول –
الثامن .لن يتم فتح البوابة قبل في ذلك الوقت ،لذلك نرجو منكم البقاء في مركباتكم لتجنب االنتظارو لتحافظوا على بقائكم بعيدا ً عن أشعة الشمس حتى يتم فتح البوابات.

لألسف ،قامت شركة الزي المدرسي التي نتعامل معها بخذالن المدرسة ولم تقم بإرسال العديد منقطع المالبس المطلوبة  .ولذلك السبب أعبر عن مدى أسفي لكم.
هذه ليست طريقة مثالية للبدء بالعام الدراسي ،في المقابل ،نحن نرجو أن يتم حل هذه المشكلة في األسابيع القليلة القادمة .سنقوم بإبالغكم بذلك عن طريق
الرسائل القصيرة حالما يتم استالم الزي المدرسي.
جدول وفعاليات مدرسة ليوا الدولية للبنات.....
التقييمات المدرسية – ستبدأ الطالبات بتقييماتهن المدرسية األساسية – من  29 – 17سبتمبر .ال ينبغي على الطالبات الدراسة أو التحضير لهذه التقييمات.
ببساطة تعطينا هذه التقييمات نقطة بداية لكل مادة دراسية (اللغة اإلنجليزية ،اللغة العربية ،الرياضيات ،العلوم ،التربية اإلسالمية ،اللغة العربية ،الدراسات
االجتماعية باللغة العربية) حتى يتسنى لنا معرفة نقاط الضعف في المهارات والمعرفة بالنسبة البنتكم .وهذا يمكننا من التخطيط للمنهاج والتدريس مستقبالً .حالما
يتم االنتهاء من ذلك ،سنقوم بتنظيم اجتماعات مع أولياء األمور حتى يتم إبالغهم كيف تتأقلم الطالبات مع المدرسة وما هي أهدافهن التعليمية لهذا الفصل.
مجلس األمهات – سنعقد اجتماع مجلس األمهات األول في شهر أكتوبر لطلب الدعم من األمهات للمشاركة في العملية المدرسية .لدينا أفكار عديدة جديدة
الكتشافها مثل تطوع أولياء األمور ،تدريب أولياء األمور على مهارات تكنولوجيا المعلومات وتطويربرنامجا ً من أجل اشراك األمهات في الهوية الوطنية
لإلمارات العربية المتحدة .نرجو أن نرى العديد من األمهات قدر المستطاع في اجتماعنا األول والذي سنقوم من خالله بالتصويت النتخاب أعضاء المجلس.
األنشطة الالمنهجية – ستبدأ األنشطة الالمنهجية في األسبوع األول من شهر أكتوبر وستكون من الساعة  3:15 – 2:30عصراً .أيام الثالثاء ستقوم المعلمات
بتزويد الطالبات بالدعم الدراسي بعد انتهاء الدوام المدرسي لجميع المواد الدراسية (اللغة اإلنجليزية ،اللغة العربية ،الرياضيات ،العلوم ،التربية اإلسالمية،
الدراسات اإلجتماعية باللغة العربية) وكذلك نوادي الواجبات المنزلية .أيام األربعاء ،نقوم بتوفير مجموعة مختارة من األنشطة الترفيهية البنتكم من أجل تنمية
مهارات متنوعة واإلبداع لديها .نقوم كذلك بتوفير نوادي للسباحة أيام األحد والخميس وحصص تعليم رقص الباليه أيام الخميس.
مجلس الطالبات – سنبدأ بحملة أخرى لمجلس الطالبات الجديد للعام الدراسي  .2018 – 2017نحن نبحث عن الطالبات اللواتي يظهرن قيم المدرسة األساسية.
ستقوم الطالباتبعرض أفكارهن على زميالتهن من  28 – 24سبتمبر وستقوم بعدها زميالتهن بالتصويت للممثلة المفضلة لديهن لكي تكون عضو مجلس
الطالبات الممثلة لصفهن .سيتم التحضير إلجراء المقابالت والتصويت للمناصب التنفيذية في مجلس الطالبات من قبل فريق اإلدارة العليا المدرسي.
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