
 

 

20   January   2020  

Dear   VIPS   Parents,   

Parent-Teacher   conferences   will   be   held   on    Wednesday,   January   22,    for   all   grades.   Conferences  
will   be   held   from   3:00   pm   to   5:45   pm   (until    Maghrib   prayer).   Each   conference   is   scheduled   for   5   -  
8   minutes.   We   ask   that   you   respect   the   time   slot   allotted.   If   you   require   more   time   with   your  
child’s   teacher,   please   book   an   appointment   for   the   following   week,    January   26-30    between  
2:40   pm   and   3:30   pm.   

We   look   forward   not   only   to   sharing   information   about   how   your   child   is   doing,   but   also   receiving  
information   and   ideas   from   you   about   how   we   can   work   together   toward   your   child’s   success   in  
school.   

KG   and   Elementary   parents   –    Teachers   will   be   available   in   their   classes,   along   with   the   Arabic  
teacher.   Other   teachers   will   be   found   in   their   specialist   rooms   (Art   Room,   Music   Room,   PE   Hall).  

Secondary   parents   –    All   teachers   will   be   available   in   the   Activity   Hall   and   adjoining   classrooms  
located   on   the   second   floor.   

 

KG   and   Elementary   
Possible    questions   you    may    want   to   ask   your   child’s   teacher:  
Participation    ● How   well   does   my   child   participate   in   class?   Do   they   ask  

questions   and   participate   in   discussions?  
● What   are   my   child’s   strengths?  
● What   are   some   areas   that   they   need   more   support?  
● Is   my   child   working   up   to   his/her   potential?  

Focus/Organization   ● Does   my   child   seem   organized?  
● Does   my   child   use   class   time   wisely?  
● Is   my   child   spending   enough   time   on   their   work?  
● Does   my   child   pay   attention   in   class?  

Social/Emotional   ● Does   my   child   have   a   positive   approach   to   learning?  
● Is   my   child   ever   anxious   or   uncertain?   What   can   I   do   at   home   to  

help   with   anxiety   and   to   build   confidence?  
● Does   my   child   get   along   with   other   students?  

Support   ● What   can   we   do   at   home   to   support   what   he/she   is   learning   in  
school?  

● What   is   the   best   way   for   me   to   contact   you   if   I   have   a   question  
or   concern?  

 

 



 

 

  20  ینایر    2020

 السادة   أولیاء   أمورطالب   مدرسة   فرجینا   الكرام، 

 یرجى   العلم   بأنھ   سیتم   عقد   إجتماعات   أولیاء   األمور   والمعلمین   یوم   األربعاء   الموافق    22  ینایر   لجمیع   الصفوف،   حیث   ستعقد 
 اإلجتماعات   من   الساعة    3:00  مساءً   وحتى   الساعة    5:45  مساءً   (حتى   قبل   موعد   صالة   المغرب).   على   أن   یكون   كل   إجتماع   من 

  5  إلى    8  دقائق   كحد   أقصى. 

 نتمنى   منكم   االلتزام   بالوقت   المخصص   لكل   معلم   وفي   حال   احتیاجكم   إلى   المزید   من   الوقت   مع   مدرس   ابنكم/   ابنتكم،   یرجى   حجز 
 موعد   لألسبوع   التالي   من    26  وحتى    30  ینایر   بین   الساعة    2:40  وحتى    3:30  بعد   الظھر. 

 نتطلع   لتلقي   المعلومات   واألفكار   منكم   حول   كیفیة   العمل   مًعا   من   أجل   نجاح   ابنكم/   ابنتكم   في   المدرسة   ولیس   فقط   إلى   مشاركة 
 المعلومات   عن   أداء   ابنكم/   ابنتكم. 

 المكان: 

 أولیاء   أمور   طالب   المرحلة   اإلبتدائیة   –   سیكون   المدرسین   موجودین   في   صفوفھم،   إلى   جانب   مدرس   اللغة   العربیة.   كما   سیكون 
 مدرسو   مواد   األنشطة   في   غرفھم   (قاعة   الفنون   ،   قاعة   الموسیقى   ،   قاعة   الریاضة،   مختبر   الحاسوب) 

 أولیاء   أمور   طالب   المرحلة   الثانویة   -   سیكون   جمیع   المدرسین   موجودین   في   قاعة   األنشطة   والفصول   الدراسیة   المجاورة   في 
 الطابق   الثاني. 

 أسئلة   محتملة   قد   ترغب   في   طرحھا   على   مدرس   إبنك/   إبنتك: 

 ما   مدى   مشاركة   إبني/   إبنتي   في   الصف؟   ھل   یطرحون   أسئلة   ویشاركون   في   المناقشات؟ ● المشاركة 
 ما   ھي   نقاط   قوة   إبني/   إبنتي   ؟ ●
 ما   ھي   بعض   المجاالت   التي   یحتاجون   إلى   مزید   من   الدعم   فیھا؟ ●
 ھل   إبني/   إبنتي   یعمل   على   تحقیق   إمكاناتھ؟ ●

 ھل   یبدو   إبني/   إبنتي   منظًما؟ ● التنظیم   /   التركیز 
 ھل   یستخدم   إبني/   إبنتي   وقت   الدراسة   بحكمة؟ ●
 ھل   یقضي   إبني/   إبنتي   وقتًا   كافیًا   في   عملھ؟ ●
 ھل   ینتبھ   إبني/   إبنتي   في   الفصل؟ ●

 ھل   لدى   إبني/   إبنتي   مقاربة   إیجابیة   في   التعلم؟ ● اجتماعي   /   عاطفي 
 ھل   إبني/   إبنتي   خوف   في   شخصیتھ؟   ماذا   یمكنني   أن   أفعل   في   المنزل   للمساعدة   للتغلب   على ●

 الخوف   وبناء   الثقة؟ 
 ھل   یتعایش   إبني/   إبنتي   مع   الطالب   اآلخرین؟ ●

 ما   الذي   یمكننا   فعلھ   في   المنزل   لدعم   ما   یتعلمھ   في   المدرسة؟ ● الدعم 
 ما   ھي   أفضل   طریقة   بالنسبة   لي   لالتصال   بك   إذا   كان   لدي   سؤال   أو   استفسار؟ ●


