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Date: 06.01.2015

Dear Parents,
Welcome back to school! We hope that you enjoyed the holidays with your family and friends.
2015 marks the start of Term II, which will be packed full of enriching learning experiences for
all our students, in and out of the classroom. We will keep you informed with dates for events,
trips and other school activities.

PRIMARY PARENT EVENING
You will have the opportunity to meet with your child’s class teacher, on a one-to-one basis
during parent’s evening next week (Thursday 15th January 3 – 6pm.)

KEEPING YOU INFORMED
Please take the time to have a look at our parent-student handbook on our school website. The
handbook contains information on some of our school policies and procedures.

PARTNERSHIP
We are here to give your child all the support needed for their learning and development.
While our families and faculty come from many different cultures, we consider ourselves to be
one family. We know that our school provides a safe and challenging academic program, but
we also know that in order to be the most effective we need to work in partnership with our
parents. Working as a team, we strive to develop lifelong learners and respectful global
citizens.

INFORMATION
We need to ensure all the information we hold in school about you and your child is current
and up to date. If any of the information we hold about you has changed e.g. phone number,
email address or home address, please inform us as soon as possible. It is important for the
safety of all children that we have up-to-date, accurate information.
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CHILDREN’S WELLBEING
We consider the care and wellbeing of your child to be of the utmost importance and
fundamental to all that we do. If anything has happened over the holidays that you need to tell
us about, please contact the school or speak with the child’s class teacher. Knowing what is
happening in our children’s lives really affects the way in which we can help them in their
overall learning.
I would like to take this opportunity to thank you for your continuing support to our school
and we look forward to working in collaboration with you as valued EMS parents.
On behalf of our Board of Directors, Superintendent and the entire EMSW team, I wish you all a
Happy and Prosperous New Year.

CONTACT US
Remember you can always contact us by:
 Email
 SMS
 Complete an enquiry form online or in person at the school front office
 Send a note in with your child to their teacher
 Please feel free to book an appointment to meet with any of our faculty members or
myself

Yours sincerely,
Omolola Wright
Head of School.
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Dear Parents,
In order for us to work well in partnership with you as our stakeholders and to
ensure that your child attains their full potential in our school, we need your
corporation and support in the following areas:















Your child needs to arrive for school on time and be ready for the day (5 days of
lateness = 1 day absent).
Make sure all homework is completed.
Read with your child for at least 30 minutes a day.
Collect your child on time after school.
Students must conform to school rules and regulations and behave appropriately in
school.
Students must wear the correct school uniform and footwear to school (black shoes
with the school uniform and sports shoes with the PE uniform). This is very important
as wearing the wrong shoes for PE damages your child’s foot and ankle during sporting
activities. Students who are not in the correct school uniform or footwear will be sent
home immediately to change.
Students must not wear belts, necklaces, nail polish, dangling earrings or bracelets to
school. If worn they will be removed and handed it back to you (this is for health and
safety reasons).
Ensure that you check your child’s hair regularly for head lice.
Use the correct gate to drop off and pick up your child (this is for the safety of your
child).
Ensure that when children are picked up after school, they are properly supervised on
their way to the car (this is also for the safety of your child)
Ensure that your child’s school fees are paid on time to avoid late payment charges.
(You can also pay by cheque).
Treat our staff with respect and help them to help your child by listening to their advice
and working in partnership with them.
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أعزائي أولياء األمور :
مرحبا بكم مرة أخرى في مدرستنا ،نتمنى أن تكونوا قد استمتعتم باإلجازة بصحبة األهل واألصدقاء .سنة  5148هي
عالمة بداية الفصل الثاني والذى سوف يكون مجهزا بالكامل إلثراء خبرات التعلم لجميع طالبنا داخل وخارج الفصول
الدراسية وسوف نطلعكم على مواعيد األحداث والرحالت واألنشطة المدرسية األخرى.
المقابلة المسائية ألولياء األمور :
سيكون لديك فرصة لالتقاء مع مدرس فصل طفلك خالل اجتماع أولياء األمور (يوم الخميس الموافق  48يناير من الساعة
الثالثة وحتى الساعة السادسة مساء).
البقاء على علم :
يرجى أخذ الوقت إللقاء نظرة على دليل اآلباء والطالب على موقعنا على اإلنترنت .إن الكتيب يحتوي على معلومات عن
بعض السياسات واإلجراءات لمدرستنا.
الشراكة :
نحن هنا لنعطي طفلك كل الدعم الالزم للتعلم والتنمية .فبينما عائالتنا وأعضاء هيئة التدريس يتوافدون من العديد من
الثقافات المختلفة  ،نحن نعتبر أنفسنا عائلة واحدة .ونحن نعلم أن مدرستنا توفر برنامج أكاديمي آمن وواعد ،و نعلم أيضا
أنه لنكون أكثر فعالية علينا أن نعمل في شراكة مع أولياء األمور كفريق واحد ،ونحن نسعى لتطوير متعلمين مدى الحياة
ومواطنين عالميين جديرين باالحترام .
معلومات :
نحن بحاجة لتحديث المعلومات التي نحتفظ بها في المدرسة عنك وعن طفلك .إذا كان أي من المعلومات التي نحتفظ بها
عنك قد تغيرت  ،على سبيل المثال رقم الهاتف وعنوان البريد اإللكتروني أو عنوان المنزل ،يرجى إعالمنا بها في أقرب
وقت ممكن  .ومن المهم لسالمة جميع األطفال أن يكون لدينا معلومات دقيقة و حديثة.
رفاهية األطفال :
ونحن نعتبر أن رعاية و رفاهية طفلك ذات أهمية قصوى وأساسية لكل ما نقوم به .إذا حدث أي شيء خالل فترة األعياد
تحتاجون أن تُخبرونا عنها ،يرجى اإلتصال بالمدرسة أو التحدث مع مدرس الفصل .إن معرفة ما يحدث في حياة أطفالنا
يؤثر حقا علي طريقة مساعدتهم في التعلم بشكل عام.
وأود أن أغتنم هذه الفرصة ألشكركم على الدعم المستمر لمدرستنا ونحن نتطلع إلى العمل والتعاون معكم .
نيابة عن أعضاء مجلس اإلدارة والمديرالعام وهيئة التدريس بأكملها ،أتمنى لكم جميعا عام جديدا سعيدأ ومزدهرأ.
االتصال بنا :
تذكر :يمكنك دائما االتصال بنا عن طريق :
 البريد اإللكتروني
SMS 
 امأل نموذج االستفسار عبر اإلنترنت أو شخصيا بمكتب اإلستقبال في المدرسة .
 إرسال مذكرة مع طفلك لمعلمهم .
 ال تتردد في حجز موعد للقاء أي من أعضاء هيئة التدريس لدينا أوأنا شخصا .
تفضلوا بقبول فائق اإلحترام .
أمولوال رايت .
مديرة المدرسة.
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أولياء األمور األعزاء،
حتى يتسنى لنا العمل بشكل جيد في شراكة معكم والتأكد من أن طفلك يبلغ كامل إمكاناته في مدرستنا ،نحن
بحاجة لتعاونكم ودعمكم في المجاالت اآلتية :
•يحتاج طفلك للوصول للمدرسة في الوقت المحدد و أن يكون مستعدا لليوم الدراسي ( 8أيام تأخر =  4يوم
غياب) .
•تأكد من إتمام جميع الواجبات المنزلية.
•القراءة مع طفلك لمدة  71دقيقة على األقل يوميا.
•اصطحاب طفلك في الوقت المحدد بعد المدرسة.
•يجب على الطالب أن يتبعوا القواعد واللوائح المدرسية وأن يتصرفوا بشكل مناسب في المدرسة.
•يجب على الطالب ارتداء الزي المدرسي الصحيح واألحذية المدرسية (حذاء أسود مع الزي المدرسي
واألحذية الرياضية مع زي  (PEوهذا أمر مهم جدا ؛ ألن ارتداء األحذية الخاطئة خالل حصص ال  PEيسبب
األضرار لقدم طفلك وكاحله أثناء األنشطة الرياضية.
•الطالب الذين ال يرتدون الزي المدرسي الصحيح أو األحذية سيتم إرسالهم إلى المنزل فورا للتغيير.
•يجب على الطالب عدم ارتداء األحزمة والقالئد ،وطالء األظافر ،واألقراط المتدلية أو األساور في المدرسة.
وإذا تم ارتداؤها سيتم إزالتها وإعادتها لحضراتكم (وهذا ألسباب الصحة والسالمة ).
•تأكد من تفحص شعر طفلك بانتظام من قمل الرأس.
•استخدام البوابة الصحيحة لتوصيل واصطحاب طفلك (فهذا لسالمة طفلك(
•تأكد عندما يتم أصطحاب األطفال بعد المدرسة أن تتم مراقبتهم بشكل صحيح في طريقهم إلى السيارة (وهذا
أيضا من أجل سالمة طفلك(
•التأكد من دفع الرسوم المدرسية لطفلك في الوقت المناسب لتجنب دفع رسوم التأخر عن السداد.
(يمكنك أن تدفع أيضا عن طريق شيك ).
• معاملة موظفينا باحترام ومساعدتهم لمساعدة طفلك من خالل االستماع لنصائحهم والتعاون معهم بشكل جيد .
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