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Circular No:14  / AY 2022-2023 

Subject:   Hybrid Parent-Teacher Conferences (PTC) Thursday October 13th, 2022 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 2022 أكتوبر    4:  التاريخ

 
Date:  October, 4th  2022  

 

 الّسادة أولياء األمور الكرام، 

وبعد  الى تحّية  الفالح  أجيال  أمور  أولياء  جميع  دعوة    يسعدنا 

اجتماعات أولياء األمور واملعلمين  التي ستعقد وجها لوجه أو عن  

، 2022أكتوبر    13الخميس  وذلك يوم    بعد حسب اختيار ولي األمر  

 مساًء. 6:00صباًحا إلى الساعة  8:00من الساعة 

 

الجمعة   املعلمين  2022أكتوبر    7يوم  سيرسل  لتحديد  ،  ابط  رو

معهم ملناقشة التقييمات األساسية والتقدم توقيت ونوع االجتماع  

ألبنائكم  والعاطفي  واالجتماعي  روم    األكاديمي  كالس  جوجل  على 

 ليتمكن أولياء األمور من الوصول إليها.  

مع   يتعارض   وال  مناسب  األمور  أولياء  االجتماعات  موعد  ليكون 

أعمالكم االخرى، ولتحقيق التوازن بين رعاية األبناء مشغوليتاكم  و 

وإجازة العمل، يمكن لولي األمر اختيار أن يكون االجتماع في مدرسة  

 وجًها لوجه أو عن بعد.

وفقا لنتائج االستبيان املرسل سابًقا لجميع االولياء األمور، نشكركم  

وافقت   الفعالة،  املشاركة  رضاهم  على  عن  األمور  أولياء  ان  غالبية 

 يكون التعليم عن بعد في يوم االجتماع أولياء األمور. 

لجميع 2022أكتوبر    13الخميس    يومولذلك   التعليم  سيكون   ،

والواجبات  للدروس  لووم  فديو  إرسال  وسيتم  بعد،  عن  الطالب 

رووم   كالس  جوجل  على  الزمنية  للجداول  وفقا  أخرى  واالنشطة 

 املنزل. للدراسة في 

ن تخصيص يوم كامل لالجتماعات سيدعم أولياء أمور  يرجى العلم أ

 الطالب للقاء املعلمين ورؤساء األقسام.

نثق من أن أولياء األمور سيستفيدون من هذه الفرصة للتعرف على 

 املدرسة ومناهجنا الدراسية وأنشطتنا. 

 

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام، 

 

 أنطوانيت براون 

املدرسة مديرة   

 

 

Dear Parents,  
 
I write to invite you to a hybrid parent-teacher 
meeting with your children's teachers on Thursday, 
October 13th, 2022, from 8:00 a.m. to 6:00 p.m.  
 
We will provide you with a link to arrange an online or 
face-to-face meeting with the teachers to discuss the 
baseline assessments, and academic, and social-
emotional progress of your children.  
 
Teachers will post the links by Friday, October 7th, 2022, 
on Google classroom for parents to access.  
 
We are providing the hybrid method of meeting so that 
parents can select the option that works best for their 
families and schedules, rather than having to balance 
childcare, time off work, and travel to the school for in-
person appointments.  
 
Thank you for responding to our survey. The majority of 
our parents revealed that that they were satisfied with 
the students being online for the parent-teacher 
meeting. 
 
On Thursday, October 13th, 2022,  during the PTC 
meeting, students will be sent subject content as per their 
timetables on Google Classroom to study at home.  
Teachers will also post video and audio recordings to 
ensure that students understand the concepts taught. 
 
Having the full day set aside for parents' visits will support 
students' parents to meet with teachers and the heads of 
sections.  
 
We trust that parents will make use of this opportunity to 
get to know the school, our curriculum, and our 
activities.  
 
Yours sincerely,  
 
 Antoinette Brown  
Principal Director 
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