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Dear Elementary Parents,

December 10th
International
Day

December 10th
Arabic
Language Day

December 22nd

We are all traveling on a journey this year that we have never experienced
before. As I visit the classrooms and see how students are getting more
comfortable working on-line and as our teachers are working harder than
ever to provide valuable learning for our students, I am encouraged at how
well it is working. Students are developing their technology skills in so many
ways and they are using their language skills to communicate more
effectively during their lessons. During this time, I can also see that teachers,
students and parents have developed stronger relationships as school has
become more visible and shared in your homes. Thank you parents for this
amazing partnership that has developed.
December is Global Citizenship month. Global
citizenship is about developing student awareness
and understanding of the wider world. We want
students to develop their knowledge about the
wider world and their place in it.
We also encourage them to take an active role in
their own country and communities for continued
development and sustainable efforts. We know
our students travel widely and the continued
knowledge and understanding around global issues and events will position
them well for the future world they will be living in.
We are also celebrating International Day and Arabic Language Day on
the10th of December and students will be involved in many projects and
presentations.

Virtual Steam
Fair - Grades 1
to 8

Sincerely,

Ms. Mary Kelly
Elementary School Principal

هذا الشهر في المدرسة
Bringing Talent to Life

الفاعليات القادمة

العدد  —3ديسمبر 2020
المرحلة االبتدائية
السادة أولياء امور المرحلة االبتدائية:
تحية طيبة وبعد،

 10ديسمبر

إننا نمر جميعًا هذا العام بتجربة لم نشهدها من قبل .فعندما أقوم بزيارة الفصول وأرى كيف أصبح
الطالب أكثر راحة في العمل عبر اإلنترنت في حين قيام معلمينا بالعمل بجد واجتهاد أكثر من أي
وقت مضى لتوفير تعليم ذو قيمة لطالبنا ،فإنني أشعر بالحماس بخصوص مدى نجاح العملية
التعليمية .يقوم الطالب بتطوير مهاراتهم التكنولوجية بعدة طرق ويستخدمون مهاراتهم اللغوية
للتواصل بشكل أكثر فعالية أثناء دروسهم .خالل هذا الوقت ،يمكنني أيضًا رؤية المعلمين والطالب
وأولياء األمور وهم يطورون عالقات أقوى حيث أصبحت المدرسة في المنزل وجزءاً منه .خالص
الشكر ألولياء األمور على هذه الشراكة الرائعة التي تطورت.

إن شهر ديسمبر هو شهر المواطنة العالمية حيث تدور المواطنة
العالمية حول تطوير وعي الطالب وفهمهم للعالم األوسع من
حولهم ،فنجن نريد أن يطور الطالب معرفتهم بالعالم األوسع
ومكانهم فيه .كما إننا نشجع الطالب على القيام بدور فعال في
بالدهم ومجتمعاتهم من أجل التنمية المستمرة والجهود المستدامة.
إننا نعلم أن طالبنا يسافرون على نطاق واسع وأن المعرفة
المستمرة والفهم حول القضايا واألحداث العالمية ستضعهم في
مكانة جيدة لعالم المستقبل الذي سيعيشون فيه.
سوف نحتفل باليوم العالمي واليوم العالمي للغة العربية في العاشر من شهر ديسمبر وسيشارك
الطالب في العديد من المشاريع والعروض التقديمية.

اليوم العالمى

 10ديسمبر
يوم اللغة العربية

 22ديسمبر
معرض STEAM
الصف  1إلي 8
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السيدة  /ماري كيلي
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December 23rd
to
January 7th

We had a very successful month of reading but just a reminder that the
reading never stops. Student Developmental Reading levels for each student
were given to parents during the Parent-Teacher Conferences. It is important
to know what reading level your child is at so you can make sure that they
are improving and reading books at their level. Students who are not at their
grade reading level will receive additional support from our (English as
Second Language) ESL teachers. Please also use Ooka Island and Lit Pro
programs to support your child and of course read books together J.

WINTER
BREAK

We are happy to announce that this year our Student Council group now
includes representation from grades 3, 4 and 5. The Elementary School
Student Council group meets monthly and will be having joint meetings with
the HS Student Council. We are proud of our students and want to
encourage their leadership and participation in the school

January 10th

ES Student Council Representatives
Return to
classes
Mohammad Saleem Abdullah Issa Mohammad Mashaal

Ali Reja

Fahad Mousa

Farah Ali

Loulwah Rashed

Mubarak Adel

Aisha Jasim

Khalid Ahmed

Ms. Mary Kelly
Elementary School Principal

Mohammad Ahmad

Saud Ali
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العدد  —3ديسمبر 2020
المرحلة االبتدائية
لقد حظينا بشهر قراءة ناجح للغاية ولكن أُذكر فقط بأن القراءة ال تتوقف أبدًا .لقد تم تزويد أولياء
األمور بمستويات القراءة التطويرية الخاصة بالطالب خالل اجتماعات أولياء األمور والمعلمين.
من المهم والضروري معرفة مستوى القراءة لدى طفلك حتى تتمكن من التأكد من أنه في تحسن
وتطور وأنه يقرأ الكتب التي هي في مستواه .فالطالب الذين لم يبلغوا مستوى القراءة في صفهم
سوف يحصلون على دعم إضافي من معلمي اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية .يرجى أيضًا استخدام
برامج Ooka Islandو Lit Proلدعم ابنك/ابنتك وبالطبع قراءة الكتب سوياً.

يسرنا اإلعالن عن مجلس الطالب لدينا هذا العام والتي تضم اآلن ممثلين من الصفوف الثالث
والرابع والخامس .يجتمع مجلس طالب المرحلة االبتدائية شهريًا وستعقد اجتماعات مشتركة مع
مجلس طالب المرحلة الثانوية .إننا فخورون بطالبنا ونريد تشجيعهم على القيادة والمشاركة في
المدرسة.

محمد أحمد

سعود على

عائشة اسم

الد أحمد

لولو راشد

مبار عاد

محمد مشع

ر على

السيدة  /ماري كيلي
مدير المرحلة االبتدائية

عبد

عيسي

محمد سالم

د موسي

على ر ا

 23ديسمبر
إلي
 7يناير
عطلة الشتاء

 10يناير
العودة إلي الدراسة

