
 

 

Mid-Term Progress Report Cards (Term 2) 

 

Dear VIPS Parents of KG to Grade 10, 

 

Kindly note that our mid-term report cards will be distributed on Tuesday, 25 February 

2020. This is an opportunity for you to review your child’s progress and attainment 

levels, as well as to request an appointment with your child’s teacher(s) if you wish to. 

To personalize our students’ learning and strengthen our parental partnerships, we will 

be holding feedback meetings by appointment during the week of 1 - 4 March 2020. 

Parents and teachers alike can request a meeting to discuss their student’s progress and 

attainment levels, as well as ‘next steps’ that will improve their school performance. 

 

Teachers will be available as per the timings mentioned below, 1 -4 March 2020: 

KG Teachers– Monday to Wednesday from 1:30 to 3:30 pm.  

Elementary and Secondary Teachers–Monday to Wednesday from 2:45 to 3:30 

pm.  

 

Kindly contact your child’s teacher to set an appointment. 

 

Kind regards, 

VIPS Admin. 

 

 

 

 

 



 
 

 بطاقة درجات منتصف الفصل الدراسي الثاني

 

 السادة أولیاء األمور الكرام،

 یرجى العلم أنه سیتم توزیع بطاقة درجات منتصف الفصل یوم الثالثاء الموافق 25 فبرایر 2020. هذه

 فرصة لكم لمراجعة مستوى تقدم ابنكم/ابنتكم وتحصیلهم ، كما وهي فرصة لطلب موعد مع مدرسي ابنكم/

 ابنتكم إفي حال رغبتكم بذلك.. إلضفاء الطابع الشخصي على تعلم طالبنا وتعزیز شراكتنا وأولیاء األمور،

 سنعقد اجتماعات فردیة عن طریق أخذ المواعید خالل األسبوع من 1 إلى 4 مارس 2020 حیث سیتمكن

 أولیاء األمور والمدرسین على حد سواء طلب اجتماع لمناقشة تقدم الطالب ومستویات تحصیلهم،

 والخطوات التالیة التي من شأنها تحسین أدائهم المدرسي.

 سیكون المدرسون متاحین وفًقا للمواعید المذكورة أدناه من 1 إلى 4 مارس 2020:
 

 - مدرسو مرحلة ریاض األطفال  - من االثنین إلى األربعاء من الساعة 1:30 إلى 3:30 مساًء
 - مدرسي المرحلة االبتدائیة والثانویة - من االثنین إلى األربعاء من الساعة 2:45 إلى الساعة 3:30 مساًء.

 یرجى التواصل مع مدرس ابنكم/ ابنتكم عبر البرید اإللكتروني لتحدید موعد.

 

 أطیب التحیات،
 إدارة المدرسة


