
 

 

 2017أكتوبر  31

 

 

 السادة أولياء األمور المحترمين،،،

 

  .2017نوفمبر  8يوم األربعاء  زلالمنالتقارير الى إرسال م تسي. للعام  الدراسيالربع األول من  تم االنتهاء

 2:30صباحا حتى الساعة  8:00نوفمبر من الساعة  9ولياء األمور يوم الخميس الموافق أليعقد اجتماع سو

 (.إجازة ألبنائنا الطالب) .ظهرا

 

 :في المدرسة أطفالكم حول أداء  جتماع اللوفيما يلي بعض النصائح للتحضير 

 .أسئلة للمعلمما لديك من  حضر .1

 .ة الطالب علی التعلمساعدلمالمعلم مالحظات ا لالستماع والتعرف علی كن مستعد .2

 .حظات حول ردود المعلممالودون الاطرح أسئلتك  .3

 .وضوح األفكار والحواركرر ما يقوله المعلم للتأكد من  .4

 .المساعدة أطلب .5

 حول كيفية تقديم المساعدة وما يتوجب عليك أداؤه قبل أن تغادر، تأكد من أنك قد خططت مع المعلم .6

 .في المنزل

يرجى أو شكوك إذا كان لديك مخاوف  طفلك، تقدمإذا لزم األمر مع المعلم للتحقق من  طط للمتابعةخ .7

 .طلب المساعدةعرضها و

 .لكتروني حتى تتمكن من البقاء على اتصال مع المعلم إذا لزم األمراإلبريد العنوان  اطلب .8

 .مع طفلكاالجتماع نتائج  شارك .9

 

 .في اجتماع أولياء األمورنوفمبر  9ؤيتكم يوم الخميس يسعدنا ر

 

 

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 زيتا أديليك  

 نائبة مديرة المدرسة 

 



 

 

 

 
31st Oct. 2017 

 

 
Dear Dasman community, 

 

We have finished the 1st quarter of the school year. Report cards will be sent home on Wednesday 

November 8, 2017. November 9th is the day for Parent Teacher Conferences. Conferences will be 

held from 8:00 am until 2:30pm. 

Please be advised that school will not be in session for students on November 9th.  

 

Here are some tips to prepare for the conference regarding your child’s performance in school:  

 

1. Bring any questions you may have for the teacher with you. 

2. Be prepared to listen and learn about what the teacher is observing and how he or she is  

trying to help your student learn.  

3. Ask your questions and take notes on the teacher’s responses.  

4. Repeat what the teacher says to make sure that you understand.   

5. Offer assistance. Ask, “What can I do?”  

6. Before you leave, make sure that you have planned together with the teacher how the  

school will help and what you will do at home.  

7. Plan to follow-up, if necessary, with the teacher to check on the progress your child 

 is making.  If you have concerns let the school personnel know and ask for assistance.  

8. Ask for an email address so you can stay in contact with the teacher if necessary. 

9. Share the outcome of the conference with your child. 

 

We look forward to seeing you on Thursday November 9th for Parent Teacher Conferences. 

 

 

 

____________________  

Zetha Adeleke  

Vice Superintendent 


