
 
 

 

 

 

 

14/12/2019 

 

Dear Parents and Caregivers, 

  

As part of being proactive and to ensure that your child is successful, we would like to 

make you aware of your child's current progress.  The attached report is your child's current 

achievement to date.  Marks in red show your child is currently failing this course.  To 

ensure your child will pass the course by the end of semester one, we encourage you to 

discuss with your child his/her performance in class and daily study habits. The school is 

fully committed to support your child and the following procedures will be put in place: 

 Principal or counsellor will meet with your child to set goals  on how to improve 

coursework, assessments scores, and improve study habits  

 Additional support materials will be posted on Edmodo for your child to further 

practice skills and concepts 

 Teachers will also be available to answer questions during school hours and during 

revision week 

 

To access and view the descriptive report, kindly logon to the school portal using your 

username and password 

 

 

Thank you 

Administration 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

14/12/2019 

 

أولياء األمور الكرام، السادة /  

، نضع بين أيديكم مستواه بنجاح حرصاً من المدرسة على اجتياز ابنكم / ابنتكم الفصل الدراسي األول

عن تحصيله منذ بداية العام وحتى اآلن. وذلك من خالل التقرير المرفق األكاديمي الحالي،   

اجتياز هذه  / الطالبة علىفي المادة، ولمساعدة الطالب  لعدم نجاحه / نجاحهاالدرجات باللون األحمر تشير 

يتطلب من ولي األمر مناقشة الطالب ووضع  ، 9191 -9102 المادة / المواد في نهاية الفصل الدراسي األول

هذا وتعمل المدرسة على وتشجيعه على إمضاء وقت أطول في الدراسة.  ين أدائهخطة دراسية تعمل على تحس

تحسين مستواه /ها األكاديمي من خالل اتخاذ اإلجراءات التالية:لدعم ابنكم / إبنتكم    

مع الطالب لوضع أهداف تعمل على تطوير أدائه وتحسين  خصائي اجاجتماعيسيجتمع مدير القسم أواأل -

حان النهائي ومساعدته في تنظيم طريقة دراسته وحل واجباته.درجاته في اجامت  

سيتم دعم الطالب بأوراق عمل وتدريبات إضافية )ترسل على اإلدمودو( تساعد الطالب على تعميق فهمه  -

 وتدريبه بصورة أفضل.

لب / الطالبة.لطاسيتواجد المعلمون خالل ساعات الدوام وخالل أسبوع المراجعة إلجابة أية أسئلة يحتاجها ا -  

المفصل يرجى الدخول إلى الرابط عن طريق اسم المستخدم وكلمة المرور. األكاديمي للوصول إلى التقرير  

 

،
ً
 وشكرا

 إدارة المدرسة

 


