اليوم والتاريخ :األحد2017/02/12 ،

الرقم املرجعي للتعميمAS/3/60A/2016-17 :

حتت شعار :معاً نعمل؛ ليكون عامنا هذا هو األمثل!
 .1يسر إدارة مدرسة األنصار العاملية دعوتكم حلضور اجتماع أولياء األمور حبسب املواعيد الواردة يف اجلدول أدانه:
م

اليوم والتاريخ

الوقت احملدد لالجتماع

املراحل  /الصفوف

1

السبت ،املوافق 2017/02/18

2

السبت ،املوافق 2017/02/25

 8:00صباحاً –  12:00ظهراً
 8:00صباحاً –  12:00ظهراً

الصفوف ()1-3
الروضة األوىل والثانية (فقط) ،الصفوف ( )4-12بنني وبنات

هندف إىل تفعيل التواصل بني أولياء األمور وأعضاء اهليئتني اإلدارية والتدريسية من خالل هذا االجتماع ملا فيه مصلحة أبنائنا الطلبة ،لذا نرجو من

حضراتكم مراعاة ما يلي:

 الوقت املخصص لكل ويل أمر مع املعلمني  /اإلداريني يقدر خبمس دقائق كحد أقصى.
 سيتم إغالق بوابة املدرسة يف متام الساعة ( 12:00ظهراً) راجني منكم االلتزام والتقيد ابلوقت املخصص لالجتماع.
 رأيك يهمنا  ..شارك معنا يف التطوير والتحسني  ..من خالل االستبيان اإللكرتوين يف موقعنا ..

تذكري :اتبعوان على املوقع اإللكرتوين للمدرسة ومن خالل وسائل التواصل االجتماعي لالطالع على التعاميم واإلشعارات واجلداول واخلطط
األسبوعية.

Ref. No: AS/3/60E/2016-17

إدارة املدرسة

Day/Date: Sunday, 12/02/2017

!Let’s work together to have the best year Ever
Dear Parents:
Al Ansar International School will be hosting a Parent Teacher Meeting as per the below mentioned details:
No.
Day / Date
Timing
Grades / Sections
1
Saturday, 18/02/2017
8:00 am – 12:00 pm
)Grades (1-3
2
Saturday, 25/02/2017
8:00 am – 12:00 pm
KG + Grades (4-12) Boys & Girls
Note: The Parent Teacher Meeting provides an opportunity for you to speak to subject teachers about your
child’s progress in their respective subjects.
Kindly Note:
a) The interview time slots are a maximum of 5 minutes. Please be considerate to these timings.
b) The school gates will be closed at 12:00 pm. Kindly respect the timings.
!!c) Your Voice Matters
For the purpose of continuous improvement & development; kindly complete the online survey via the
school website / social media pages.

Kindly follow our school official website & our social media pages to view any upcoming events,
memos, schedules & weekly plans.
Administration

