
 

Sunday 12th January 2020 

Dear Parent, 

Greetings!  

Many of our teachers will be appearing for the Ministry examination on Educational Pedagogy 

on Saturday and hence the proposed Parent Teacher Meeting (PTM) will be held on Thursday, 

16th January from 1:30pm to 4:30pm in the first floor of Girls' section for Gr1-12 boys and girls, 

and KG boys and girls will be in the KG section. School will disperse at 12.45pm for all students 

and buses will depart at 1:00pm on this day. 

Also, to go hand in hand with the UAE vision of environment sustainability, we have taken one 

more step forward through paper free communication by providing the Progress Report Cards 

online.  

 

The Term-1 Report Cards will be available on Parent Portal from early morning of Wednesday, 

15th January 2020. No hard copies of the report cards will be distributed. You are requested to 

kindly download and save it on your device for reference. 

In case of any concern, kindly report to respective supervisors on the day of PTM or you may 

call and speak to respective Supervisors. 

Contact Number 

 1. Ms. Yasmin (Senior Girls Gr 7-12): 065092727, ext. 125 

 2. Mr. Ahmed (Senior Boys Gr 9-12): 065092727, ext. 143 

 3. Ms. Diana (Primary Gr.1-3 Boys and Girls and Gr 1-6 Girls) :065092727, ext. 133 

 4. Mr. Refat (Junior Boys Gr 4-8): 065092727, ext. 159 

 5. Ms. Ghada (KG1 & KG2) :065092727, ext. 104 

All parents are requested to meet the concerned teachers during the PTM to discuss the study 

plan of your children. 

 

With every good wishes, 

Johny Abraham  

Principal 



 

 2020يناير  12األحد الموافق 

 ،أولياء األمور الكرام

 ! أجمل التحيات 

بية والتعليم إمتحان الهيئة التدريسيةيحضر الكثير من  بويةحول  وزارة الير  وعليهيوم السبت ،  العلوم الير

ح  أولياء األمور اجتماع سيعقد    1:30يناير من الساعة  16يوم الخميس المقير
 
  4:30وحتر  ظهرا

 
ي  عضا
ر
ف

ر والبنات، وصفوف الروضة األوىل والثانية 12-1للصفوف  الطابق األول من قسم البنات ر   للبنير بنير

ي قسم الروضة وبنات
ر
ي تمام الساعة . سيكون موعد اإلنضاف سيكون االجتماع ف

ر
 لجميع  12.45ف

 
ظهرا

ي الساعة  الطلبة
ر
  1:00وستغادر الحافالت ف

 
ي هذا اليوم.  ظهرا
ر
 ف

 مع رؤية دولة اإلمارات العربية المتحدة الستدامة البيئة ، اتخذنا خطوة أخرى إىل األمام
 
ا ، وتماشيا

 
 أيض

نت. تقرير )شهادة الدرجات( البطاقات توفير ب وذلك  ل المطبوعات الورقية من خالل تقلي  عير اإلنير

ونية ألولياء األمور لبوابة اإلالستكون بطاقات تقرير الفصل الدراسي األول متاحة عىل   كير
 
من اعتبارا

 . لن يتم توزي    ع نسخ مطبوعة من بطاقات التقرير. يرجر منكم2020يناير  15يوم األربعاء الموافق  صباح

يل التقرير  ر ر  تير فير ي حالة وجود أي استفسار ، يرجر إبالغ المشر
ر
وحفظه عىل جهازك للرجوع إليه. ف

ي يوم 
ر
ر ف ر ال اجتماع أولياء األمور المعنيير فير . أو يمكنك االتصال والتحدث إىل المشر ر  معنيير

 104، تحويلة  065092727السيدة غادة )الروضة األوىل والثانية(:  .1

ي الصفوف السيد .2
 
ر وبنات، الصفوف  3-1ة ديانا )قسم االبتدائ ،  065092727(: بنات 6-4بنير

 133تحويلة 

ر )قسم البنات .3  125، تحويلة  065092727(: 12-7 الصفوف السيدة ياسمير

ر المرحلة االعدادية الصفوف )السيد رفعت  .4  159تحويلة  065092727(: 8-4قسم البنير

ر المرحلة الثانوية .5  143، تحويلة  065092727(:  12-9الصفوف  السيد أحمد )قسم البنير

 

ر أثناء  ر المعنيير رجر من جميع أولياء األمور مقابلة المعلمير
ُ
لمناقشة الخطة  اجتماع أولياء األمور ي

 الدراسية ألطفالكم. 

 

 مع تمنياتنا الطيبة 

ي 
ر
 أبراهامجوئ

 مدير المدرسة


