
Dear Parents, 

We have started our unit two and we are ready for a busy stretch until the December break. 

Thank you to all the parents who came to our Tech Tool Tutorial. I hope you all benefited from 

the presentation and can use our applications and platforms more easily. We will be conducting a 

morning session for parents who were not able to attend. All information will be announced on 

DBS social media platforms and sent out via email on parent portal.  

Semester One: Many of our parents are still confused with the semester grading system. Kindly 

note the following: 

 Semester One grades cover the period of September 3rd till December 12th. 

 Teachers will enter grades to the portal on a weekly/biweekly basis.  

 Parents will see their son’s/daughter’s progress so far and not the final grade for the 

semester. 

 Students and parents should expect that the average grade to go up or down depending 

on the student’s ongoing academic performance and assessments throughout the 

semester. 

 The final grade for Semester One will appear on the report card that will be sent home in 

January.  

Parent Portal/Progress Reports: It is recommended that all parents have their Parent Portal 

activated as it is the school’s official means of communication. We have sent Unit One progress 

reports for math, English and science to parents’ emails. Please check them out. If you haven’t 

received one for the subjects mentioned, please email the concerned teacher through parent 

portal.  

Academic Concerns: If you have any question or you need clarification regarding any academic 

matters, you are encouraged to contact the subject teacher first and you may include the head of 

department as well. If you need more clarification, please contact Ms. Victoria. In case you are 

still not satisfied, then contact Ms. Rihab. 

Teachers Office Hours: I have attached a copy of teachers’ office hours. These are the times 

where teachers are available. If you wish to meet with the teachers, please schedule a meeting 

either by emailing the teacher directly or through the direct line 22277374. You can find 

teachers’ emails in the homework calendar and on parent portal. 

Parents in the building: You are kindly requested to go the Middle School reception waiting 

area, if you have a scheduled meeting, if you are requesting a meeting with a staff member or 

you want to take your son/daughter before the end of the day. Parents are not allowed outside the 

classrooms nor roam the hallways. 

 

Winter Uniform: As the weather is getting colder, we encourage students to change to the 

winter uniform. A kind reminder that a navy-blue jacket with no logos is required. The uniform 

store in located in the basement of D7 and is open from 7:30 – 2:30pm daily.  



Chromebooks/Tablets: We have ordered Chromebooks as many of our grade 8 students are still 

missing some. Beginning Semester Two, using Chromebooks is a requirement for the 8th graders 

this year. We will inform you once the devices are in the store. For grades 6 and 7, we strongly 

recommend Chromebooks (laptop) as students will use them the next academic year. 

However, grade 6 and 7 students may still bring in their iPads to be configured by our IT 

department.  

Google Classroom: It is an online student platform that enables teachers to share teaching 

materials and to interact and communicate with their students. Students are encouraged to log 

in to Google Classroom to view teacher’s notes and announcements. Please check the 

attached Google Classroom Codes for an easy access.  

Student Attendance: Students arriving after 8:15 must be accompanied by an adult to middle 

school reception and must provide a medical note/report. After 9:00, students are not allowed to 

enter school even if they have medical report. Taking students before the dismissal time 

requires a medical report or a valid reason especially on Thursdays or day before the 

holiday they must come with a valid reason and parent have to attend to pick up students 

early . 

Environmental Awareness/Community Service: Out of our concern regarding the impact of 

plastic water bottles on the environment, DBS encourages students to collect empty bottles and 

bring them to school. We would like to teach our students to recycle, to be environmentally 

friendly and to serve the community.   

 

 

 

 

 

Mrs. Rihab Abdel Khalek  

Middle School Principal 

 

 

______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 أولياء األمور الكرام، 

 

ي الذين هاللجميع األ جزيال ا  إلى عطلة شهر ديسمبر. شكر للفترة القادمة الممتدةونحن جاهزون  لقد بدأنا الوحدة الثانية

ن تكونوا استفدتم من العرض واصبحتم اكثر قُدرة على أ، نتأمل الشرح التوضيحي لألجهزة والبرامج التقنيةحضروا 

وسوف  ألمور الذين لم يتمكنوا من الحضورسوف نقوم بعمل جلسة صباحية ألولياء ا التعامل مع التطبيقات بسهولة.

  . Parent Portal عبراو بإرسال بريد الكتروني تزويدكم بكل المعلومات عبر مواقع التواصل اإلجتماعي يتم 

 حول درجات الفصل األول. يرجى مالحظة مايلي:  لديهم استفسارالعديد من أولياء األمور  الفصل الدراسي األول:

  ديسمبر. 12إلى تاريخ  سبتمبر 3درجات الفصل األول تغطي فترة من 

  سيقوم المعلمين بإدخال الدرجات على برنامجPlus Portal .كل اسبوع/ كل اسبوعين 

  الدرجة النهائية للفصل. وليسأولياء األمور سيتابعون تطور درجات ابنهم/ابنتهم 

 للطالب/ة متوسط الدرجات وفقا  لألداء األكاديمي صعودنزول أو  توقع يجب على الطلبة وأولياء األمور 

 خالل الفصل.واالختبارات المقامة 

 يناير.للفصل الدراسي األول ستظهر بالشهادات المرسلة للمنزل في  الدرجة النهائية  

أنه حيث   parent portalاألمور بتفعيل برنامج  : نوصي جميع أولياء درجات الطالب/  Parent Portalبرنامج 

إلى  الرياضيات والعلوم واإلنجليزيلقد تم ارسال تقارير المتابعة لدرجات  مع المدرسة. الرسمية تواصلوسيلة ال

عبر البريد  التواصل مع المعلم أو المعلمة المعنية و، يرجى منكم مراجعتهم المخصص لألهلبريد اإللكتروني ال

  لم يتم استالم تلك التقارير.في حال   Parent Portal اإلكتروني المخصص لهم على 

األكاديمية، بإمكانكم التواصل مع معلمة أو معلم المادة  الشئونلديكم اي استفسار بخصوص  إذا كان أمور أكاديمية:

إستفسارات أخرى و بحالة عدم وإذا كان هناك ام بالمقام األول وبعد ذلك بإمكانكم التواصل مع رؤساء األقس

 .رحاباألستاذة  ناظرةو الحقا  التواصل مع ال نائبة الناظرفيكتوريا  األستاذة الرضا،الرجاء التواصل مع

 

للمدرسين موضح فيها األوقات المالئمة التي  ةلقد تم ارفاق نسخة للساعات المكتبي الساعات المكتبية للمدرسين:

يميل التواصل معه على اإل . لترتيب موعد مسبق مع المدرس الرجاءللقاء أولياء األمور متوفريكون فيها المدرس 

تقويم ال في. بإمكانكم إيجاد البريد اإللكتروني لكل مدرس 22277374 لقسم المتوسط الرقم المباشرالشخصي أو على 

 .  Parent Portal على موقعاألسبوعي للمعلم او



نرجو منكم التوجه لقسم االستقبال )مكان االنتظار( عند دخولكم قسم المتوسط. أولياء :أولياء األمور في المبنىتواجد 

،نطلب منكم بلطف  أي من المعلمينحضور أو تنسيق إجتماع مع  واأو أراد ابنائهمانتظار يريدون الذين  األمور 

 .اإلنتظار عند موظفة اإلستقبال وعدم التواجد في ممرات المدرسة أو أمام الصفوف

صبح أبرد، نوصي الطالب بالتغيير إلى الزّي الشتوي. تذكير بسيط نوصي أ:بما أن الطقس ّي المدرسة الشتويز

إلى  7:30من الساعة  7مخزن المدرسة موجود في السرداب بمبنى دسمان  .بدون أي شعاراتبإرتداء جاكيت كحلي 

 يوميا .  2:30

Tablet/ Chromebook :أجهزة لقد تم طلب Chromebook بعض ليس لديهم لطلبة الصف الثامن حيث أن ال 

 للصف  مطلب أساسي Chromebook جهاز مع بداية الفصل الدراسي الثاني استخدام جهاز في الوقت الحاضر،

 نوصي بشدة  7و 6 لصفلطلبة ااألمور فور توفر األجهزة في المخزن. الثامن لهذه السنة . سيتم إعالم أولياء 

 أيضاً طلبة  .في السنة القادمة )الالبتوب( حيث أنهم سيقومون بإستخدامه  Chromebookجهزة أبإستخدام 

 لقسم البرمجة لدينا حتى يتمكنوا من برمجته ووضع البرامج  بهمالخاص  Ipadsيإمكانهم احضار  7و  6الصف 

 المراد استخدامها في المتوسط. 

 

Google Classroomوالتواصل  مع الطلبة يتيح للمعلمين مشاركة التعليم للطلبة حيث : هو عبارة عن نظام أساسي

لعرض المعلومات والمالحظات التي  Google Classroomنقوم بتشجيع الطلبة على استخدام برنامج . هممع

رمز الدخول لتسهيل عملية االتصال من  . يرجى االطالع على الملف المرفق للتحقق تخص المعلمين والطلبة

 بالموقع. 

يتطلب وجود شخص راشد معه مزودا  بمرضية أو   8:15وصول الطالب الى المدرسة بعد الساعة  حضور الطالب:

إذا أراد أولياء األمور أخذ اوالدهم  .أيا  كان الظرف لبةغير مسموح بدخول الط 9:00ورقة موعد طبيب. بعد الساعة 

بية أو سبب وجيه يستحق المغادرة خصوصاً قبل طموعد ورقة احضار خالل الدوام قبل موعد االنصراف،الرجاء 

، أيضاً فقط ولي ويجب أن يكون هناك سبب مقنع للخروج  او قبل االجازة بيوم العطل الرسمية أو أيام الخميس

 األمر يمكنه أخذ ابنه / ابنته مبكراً عدا ذلك فإنه غير مسموح.

مدرسة دسمان ثنائية اللغة على تحفيز الطلبة تقوم . من حرصنا للمحافظة على البيئةالوعي البيئي/خدمة المجتمع: 

ليصبحوا بتجميع زجاجات المياه البالستيكية واحضارهم للمدرسة. نحرص على تعليم الطلبة على إعادة التدوير 

  .أصدقاء للبيئة ولخدمة المجتمع

 األستاذة رحاب عبد الخالق 

 ناظرة المرحلة المتوسطة 


