
Dear Parents, 

It is my pleasure to welcome the returning and new families to our new building, Dasman 2, and 
for another great academic year in the Middle School. We are looking for a wonderful year of 
inquiry and learning. Along with teachers and staff, I will continue to work hard to maintain the 
success we established over the past years. 
 

As we did last year, we will be actively using Parent Portal to disseminate information regarding 
grades, progress reports, changes in school policies, technology updates, and behavior concerns. 
We encourage you to check on student progress and grades weekly via email. Please stop by the 
registration office to get the necessary credentials to access your child’s information and to also 
communicate with their teachers if you didn’t do so by now. 

Kindly note the following points: 

 MS Entrance and Exit Process: Middle School students will be using gate 4 to enter 
and exit school. Although, they are allowed to collect their siblings from other divisions, 
High School building and gate 3 are off limits. This measure is taken for the safety of 
our middle school students. 
 

 School Times: Gate 4 will close at 7:50am every morning. Students arriving after this 
time, must have a valid reason for their tardiness and accompanied by their parent, driver 
or nanny to middle school reception through gate 4 ONLY. After 9:00am students are 
not allowed to enter school. 
 

 Student Dismissal: Gate 4 will re-open at 2:05pm for student dismissal. Students are not 
allowed to leave school early without a valid medical reason especially on Thursdays and 
before holidays or long weekends. The office must be notified in advance of any medical 
appointment. 
 

 Uniforms: Students must wear proper school uniform daily effective Sunday, 
September 8th. Students failing to do so will wait in the reception until collected by their 
parents or the proper uniform is delivered to them.  
 

 Mobile Phones: Ministry of Education banned mobile phones in schools. However, due 
to congestion at the end of the day and parents/drivers wish to communicate with their 
students, mobile phones may stay in the possession of administration until dismissal. 
Failing to follow this procedure will result in confiscation of the device which will be 
collected by parents and signing a contract stating penalty procedures. 
 
 
 
 



 Vapes/Cigarettes: Students are not allowed to use, share, or have vapes nor cigarettes 
with them at school. Students who violate the school rule regarding vapes or cigarettes 
will be suspended and their acceptance for the next academic year could be deemed 
invalid.  
 

 Chromebooks/Tablets: Grade 8 students will be using Chromebooks this year. The 
devices will be available in school store by mid of September. Parents are encouraged to 
buy them now so students can use them as soon as they arrive. Grades 6 and 7 students 
will be allowed to bring their tablets (Apple devices for this current year only) to class to 
use for educational purposes, however, we strongly recommend Chromebooks (laptop) 
for grades 6 and 7 students as they will use them the next academic year. 
 

 Grade 6/7 social studies book: Grade 6 students are required to keep the National 
Geographic Eastern Hemisphere textbook to be used for the next academic year as the 
school will not provide online learning for grade 7 students. This will be the only text 
resource for them next year. Please contact the office for information in regarding any 
missing textbooks from last year.  
 

 MS Summer Math Packet: Please submit the math packet for grades 6, 7, and 8, to the 
math teacher by Sunday, August 8th. All Math packets can be found on the school’s 
website.   
 

 Office Hours: If Middle School parents have an appointment with a teacher or they have 
a meeting with a management personal, they must enter from gate 4 to middle school 
reception. They wait until they are attended or accompanied to their meeting venue. The 
management office hours are on Monday and Wednesday. Appointments can made via 
email or by calling the middle school’s reception’s and/or secretary’s office.  
 
 
 
 
 
 
 

Mrs. Rihab Abdel Khalek 
Middle School Principal 
 
 
 
 
 

  



  أولياء األمور الكرام ،
  

يسعدني أن أرحب بجميع العائدين والمنضمين الجدد لقسم المرحلة المتوسطة في المبنى الجديد 
بجد أنا وجميع المعلمين ، لسنة دراسية رائعة في مجال البحث والتعلم. وسنواصل العمل 2دسمان 

  األعوام الدراسية السابقة. الذي حققناه في نجاحاستمرار العلى  والموظفين
  

لنشر المعلومات التي تخص درجات   Parent Portalبرنامج  نقوم باستخدام كما عهدتم سوف
  طالب.الطالب، التغييرات في سياسة المدرسة ، التقارير والتحديثات التكنولوجية وسلوك ال

  على متابعة درجات الطالب اسبوعياً عن طريق البريد االلكتروني. نشجعكم
 للحصول على اسم المستخدم الخاص بكمقسم التسجيل يرجى التوجه إلى لمن لم يقم بذلك مسبقا، 

  .الصفالتواصل مع معلمي و معلومات ابنك/ابنتكليتسنى لكم الحصول على لهذا البرنامج 
  

  مايلي : ةيرجى مالحظ
 للدخول 4بوابة على طلبة المتوسط استخدام  عملية دخول وانصراف طالب المرحلة المتوسطة: -

دون من الحرم المدرسي. كما يمكنهم اصطحاب اخوتهم من المراحل األخرى  والخروج
. وقد تم أخذ هذا االجراء للحفاظ على سالمة أو الدخول إلى مبنى الثانوي 3استخدام بوابة 

 طالب المرحلة المتوسطة.
 

على . كل صباح 7:50ستغلق بوابة المرحلة المتوسطة في تمام الساعة  أوقات المدرسة: -
 2 الطلبة المتأخرين الحضور بصحبة ولي األمر/ سائق/ المربية إلى مكتب اإلستقبال في دسمان 

إلى  لن يسمح بدخول الطلبةعلى أن يكون سبب التأخير مقنع ومقبول.  4من خالل بوابة رقم 
 المدرسة بعد الساعة التاسعة صباحاً.

   

للسماح للطلبة بالخروج  2:05م الساعة تمافي  4تم إعادة فتح البوابة رقم سي انصراف الطالب: -
قبل العطل ،  الخميس خاصة يوممدرسة مبكراً بدون عذر طبي بمغادرة ال وغير مسموح للطلبة

وفي حال كان لدى الطالب/ الطالبة موعد طبيب يجب  أو قبل عطلة نهاية االسبوع الطويلة.
 إعالم المكتب مسبقاً بهذا الموعد. 

 
 8د الموافق يوم األحارتداء الزي الرسمي المناسب ابتداءاً من  على الطلبة يجب :الزي الرسمي -

في قسم االستقبال  وفي حال عدم اإللتزام بالزي سوف يضطر الطالب/ة إلى اإلنتظار سبتمبر
 حتى يتم أخذهم من قبل ولي األمر او توصيل الزي الالزم لهم للمدرسة.

 
ستخدام الهواتف النقالة في المدرسة. ومع ذلك نظراً حظرت وزارة التربية ا :الهواتف النقالة -

في التواصل مع الطالب، سيتم السماح  ائقالسأولياء األمور ،زدحام في نهاية اليوم ورغبة إلل
للطالب بإحضار الهواتف ووضعها في حوزة اإلدارة وأخذها في نهاية الدوام ، وفي حال لم يتم 

حيث يتم تسليم الهاتف لولي األمر  بمصادرة الهاتف النقال اإللتزام سنقوم بإتخاذ االجراء الالزم
 بعد التوقيع على اجراء العقوبة.



غير مسموح للطلبة استخدام كالً من السيجارة أو السيجارة  :سيجارة/السيجارة االلكترونيةال -
إلتخاذ اإلجراء الالزم بعدم إعادة  ادلها داخل المدرسة مما سيؤدي إلىااللكترونية، أو حتى تب

 التسجيل للعام القادم.
 

الصف الثامن هذه األجهزة وستكون متوفرة في  سيستخدم طالب: Chromebookأجهزة  -
حتى يتم استخدامها من اآلن شراؤها بدءا من منتصف شهر سبتمبر. من المفضل مخزن المدرسة 

سيسمح لطالب الصف السادس والسابع بإستخدام التابلت الخاص بهم (أجهزة  فور وصولها.
Apple واستخدامها للهدف التعليمي ، أيضاً نوصي بإستخدام ) للعام الدراسي الحالي

)Chromebook الالبتوب للصف السادس والسابع ألنهم سيقومون بإستخدامه للعام الدراسي (
 .حاليال
 

يرجى من طالب الصف السادس الحفاظ على كتاب  :7&6لطالب الصف  كتب االجتماعيات -
)National Geographic Eastern Hemisphere ( للتمكن من استخدامه في العام المقبل كما أن

المدرسة لن تقوم بتزويد طلبة الصف السابع بالكتاب االلكتروني. وهذه هي الطريقة الوحيدة 
المقبل. يرجى التواصل مع مكتب المرحلة المتوسطة في حال  الستخدام الطالب للكتاب في العام

 تواجد كتب مفقودة من العام الماضي.

 

مادة الرياضيات لكل من ل يرجى تسليم التدريبات الصيفية :مادة الرياضياتل التدريب الصيفي -
، حيث أننا وضعناها   سبتمبر 8يوم األحد الموافق لمعلمي مادة الرياضيات  8&  7&  6صف 

 أيضاً على موقع المدرسة .
 

 
مواعيد مع المعلمين أو اإلداريين يرجى  أولياء األمور الذين يرغبون بحجز :الساعات المكتبية -

. كما يجب عليهم االنتظار هناك لحين مرافقتهم لمكان لالستقبال مباشرة 4من بوابة رقم الدخول 
يومي االثنين لناظرة المرحلة ونائبة الناظرة سيكون  االجتماع . أوقات الساعات المكتبية

واألربعاء. يمكنكم أخذ الموعد عن طريق ارسال بريد الكتروني او االتصال على استقبال 
 المرحلة المتوسطة ، أو على سكرتيرة المرحلة المتوسطة. 

 

 

 رحاب عبد الخالق   .أ

  ناظرة المرحلة المتوسطة


