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 السادة أولياء األمور الكرام،

 

لقد شاركتمونا هذا العام الكثير من الفعاليات وكنتم جزءاً أساسياً في تحقيقها ، مما ساهم  في نجاح ودعم طالبنا بشكل 
كبير، كما ساهمت سياسة التواصل الدائم التي تعتمدها المدرسة على تطوير المسيرة التعليمية ألبنائنا الطلبة ومن هذه 

التدريب على  / اليوم الوطني / اللقاءات الصباحيةالمشاركة في اع أولياء األمور / الفعاليات : اليوم التعريفي /  اجتم
 البرامج التكنولوجية.

ومن ضمن اإلنجازات التي قامت بها المدرسة خالل هذا العام والتي نضع من خاللها التعليم والرعاية والسالمة 
المباشرة  /المواد االختيارية لطالب المرحلة الثانوية الطالبية في طليعة اهتماماتنا : توسعة قسم البنين / زيادة 

" Follettإطالق نظام " بطاقات الهوية الذكية على الطالب /طالب المرحلة الثانوية / توزيع ببرنامج خدمة المجتمع ل

العربية  بتدائي / زيادة برامج القراءة اإللكترونية باللغتينإلدارة المكتبات/ تعيين أخصائي اجتماعي في قسم اإل
 "3asafeer"" وSmarty Antsواالنجليزية  "

 

معيار من معايير جودة التعليم إلمارة دبي  كما ورد في تقرير هيئة  18 لقد حققت المدرسة تقدماً واضحاً في

المعرفة والتنمية البشرية الصادر عن زيارتها العام الماضي، وتطمح المدرسة لتحقيق تقدم في عدد أكبر من 
 .2019فبراير  14إلى  11خالل  زيارة الهيئة التي تقررت لهذا العام من المعايير 

على أراء أولياء األمور والتي سيتم الحصول عليها من خالل مشاركتكم ويعتمد جزء كبير من تقييم هيئة المعرفة 
 : االستبيان المخصص ألولياء األمور لذا يرجى منكم الحرص على تعبئته من خالل الرابط التاليفي 

https://khda.gov.ae/Parents/Survey/Index 

  .نرجو منكم تخصيص بضع دقائق من وقتكم إلكمال االستبيان في أقرب فرصة

 فرع( -)مدرسة االتحاد الخاصة * عند اختيار اسم المدرسة يرجى الحرص على اختيار 

 

 شاكرين لكم تعاونكم ودعمكم المتواصل.

 نهاد سعيد الشامسي          

 المدير العام               

 

 

 

https://khda.gov.ae/Parents/Survey/Index
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Dear Parents, 

We take great pride in the increased parental engagement at IPS-J this year.  Parents continue to be a great 
support to the school, and we are happy to have had more opportunities to work together to ensure students’ 
success on numerous occasions. Your participation and our continued 'Open Door' policy helps to further 
improve your child's learning experiences. Several occasions such as Parent Orientation, Parent/teacher 
conferences, National Day Coffee mornings, Parent Volunteers for National Day Celebration, and Technology 
Training sessions for parents are examples of your commitments to our school. 

As you are aware, student learning, safety and wellbeing are at the forefront of our school.  As such, the 
school has further invested in:  

 Boys campus extension; Extension of course options for HS students; Community Service Program for 
High School Students; Smart ID cards; Launching of “Follett” Library Management System; Social 
counsellor in the Primary Section; Extension of online reading programs “Smarty Ants” and “3asafeer'  
 

IPS-J has improved in 18 of the Quality indicators of Education in last year’s annual KHDA inspection, 
and we are looking forward to improve in more indicators for their visit this year which will take place 
from 11th to 14th of February 2019.   

As you are aware, part of the inspection process seeks your views as parents through your participation in the 
KHDA Parent Survey.  

We kindly urge you to take a few minutes of your time to complete the survey at your earliest convenience 

Kindly follow the link below by first selecting the correct school name – Al Ittihad Private School (BR) 
from the list before answering the questions. 

Parents:  
https://khda.gov.ae/Parents/Survey/Index 

 

Thank you for your continued support, 

 

 

Nihad S. Al Shamsi 

Director General 

 

https://khda.gov.ae/Parents/Survey/Index

