28th February 2018
Dear Y1 - Y6 Parents,
Parents’ Meetings are an integral part of our reporting procedure. They are also an important way
for you to show your son your interest, care and commitment to his school life. At RSB, we note
and record parent attendance at parent meetings.
Parents’ meetings for Term 2 will provide a valuable opportunity to discuss your son’s progress in
reaching his Minimum Attainment Grades (MAGs) for this school year. Y1-6 Parents will receive
their son’s Term 2 Progress Report before their scheduled meeting.
As previously advertised, Parents’ Meetings this term will occur over two afternoons:
 Sunday 11 March from 1:30pm – 4:30pm
 Monday 12 March from 1:30pm – 4:30pm.
All primary students will finish at 12:50pm on Parent Meeting days. We kindly request that you
make arrangements to collect your sons in primary promptly at 12:50pm.
We expect all primary students to be collected on time, so the library will no longer be
available as a waiting area on parents afternoons.
Students from Y2-6 are invited to attend this meeting with you. If you need to have more than one
son with you on parents afternoons, then they will need to stay with you at all times. They will need
to wait quietly outside a classroom until your meeting with a brother’s teacher is finished. Please try
not to bring toddlers to this event if at all possible.
Kindly note that water, tea, coffee and dates will be the only refreshments available to parents on
parents’ afternoon.
To make an appointment requires the same digital sign up used previously. Digital sign up has
proved to be a time efficient process for all. Signing up will require you to enter an email address
that you check regularly. Appointments are allocated on a first come first served basis. Your
appointment will be confirmed via email after registering. Please use the digital sign up procedure
rather than call primary reception to make your appointment.
Sign up is open from 9am on Thursday 1 March until 9am on Monday 5 March. Visit
www.schoolinterviews.co.uk and enter the code wynuy to book your appointments.
When booking your appointment, it is important to indicate if you require a translator as these
will be allocated to each meeting only according to your request. We kindly ask that you make use
of the scheduled Parents’ Afternoons to speak with your son’s teachers. Creating many additional
appointment times outside of these meeting times causes unnecessary disruption.
Each class teacher appointment is scheduled for 15 minutes. Please book one 15 minute meeting
with the class teacher for each of your sons. We request that parents and tutors attend the same
meeting. Separate meetings cannot be accommodated at this time.

If you arrive 5 minutes late for your appointment, then please understand that the class teacher will
only speak to you for 10 minutes. Kindly knock on the classroom door on your appointment time to
alert the teacher of your presence.
The success of this event relies on parents and teachers strictly keeping to the appointment
schedule. Thank you in advance for your understanding and cooperation.
Parents will be able to meet with Arabic teachers before or after their class teacher meeting.
Meetings with PE and Music teachers will require an appointment. Kindly note that class teachers
will report on Computing progress this term. Mr Simon is working in 3B for one month.
We look forward to welcoming you to these events.
Kind regards

Glyn Kilsby
Headmaster

Alison Dawson
Co-head of Primary

Michelle France
Co-head of Primary
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السادة أولياء أمور طالب السنوات 6-1

المحترمين

تحية طيبة،
ُيعّد اجتماع أولياء األمور جزءًا ال يتجزأ من عملية التقييم الدراسي لدينا وتكون أيضًا فرصة مثالية لمشاركتنا معرفة معلومات هامة وتقوية
الروابط بين المدرسة والمنزل .إنها طريقة هامة في إظهار اهتمامكم ورعايتكم والتزامكم بحياة نجلكم المدرسية .في مدرسة راشد للبنين ،نحن
نسجّل حضور أولياء األمور إلى االجتماعات.
سيتيح لكم اجتماع الفصل الثاني فرصة قيمة لمناقشة تقدّم نجلكم في تحقيق درجات التحصيل الصغرى الخاصة به لهذا العام الدراسي .سوف
يستلم أولياء أمور السنوات  6-1تقرير تقدم نجلهم ( )2قبل االجتماع.
كما أعلنا في السابق ،سوف يعقد االجتماع على فترتين:
 في يوم األحد  11مارس من الساعة 4:30-1:30
 ويوم االثنين الموافق  12مارس من الساعة .4:30-1:30
يرجى التكرم بالعلم أن موعد انتهاء دوام جميع طالب المدرسة االبتدائية هو في تمام الساعة  12:50بعد الظهر خالل يومي اجتماع
أولياء األمور .يرجى إجراء الترتيبات الالزمة من أجل أخذ طالب االبتدائي على الفور في هذين اليومين.
نتوقع أخذ جميع طالب المدرسة االبتدائية في الوقت المحدد .لن تكون المكتبة متاحة كمنطقة انتظار في يومي اجتماع أولياء األمور.
ندعو طالب من الصف الثاني -السادس لحضور هذا االجتماع مع أولياء أمورهم .إذا كنتم تحتاجون إلى أن يكون بصحبتكم أكثر من ابن
واحد في يوم االجتماع ،سوف يحتاجون ًإذا إلى البقاء معكم في جميع األوقات .سيحتاجون إلى االنتظار بهدوء خارج الفصول الدراسية حتى
يتم االنتهاء من اجتماعكم مع معلم أخيهم .يرجى محاولة عدم إحضار األطفال الصغار لهذا الحدث إذا كان ذلك ممكنا.
يرجى التكرّم بالعلم أنه سيتم توفير المرطبات فقط كالقهوة والشاي والماء والتمر في يومي اجتماع أولياء األمور.
ينبغي عليكم التسجيل ً
أوال لكي تتمكنوا من إتمام الحجز .يعتبر التسجيل االلكتروني نظام موفّر للوقت للجميع .سيتطلب التسجيل إدخال بريدكم
االلكتروني المستخدم بشكل دوري .سوف يعطى الحجز حسب أولوية التسجيل .سيتم إرسال لكم بريد الكتروني لتأكيد حجزكم بعد عملية
التسجيل.
صباحا ولغاية يوم االثنين الموافق  5مارس في تمام الساعة
سوف يفتح التسجيل يوم الخميس الموافق  1مارس في تمام الساعة 9:00
ً
صباحا .الرجاء زيارة الموقع  www.schoolinterviews.co.ukوإدخال الكود  wynuyإلتمام حجز الموعد.
9:00
ً
من الضروري توضيح رغيتكم في وجود مترجمة في هذا االجتماع ليتم أخذ هذا بعين االعتبار في الموعد .نرجو منكم االستفادة من مواعيد
االجتماع المجدولة للتحدث مع معلمي نجلكم .قد يسبب خلق العديد من األوقات اإلضافية خارج أوقات االجتماع بعض اإلزعاجات.
مدة كل مقابلة هي  15دقيقة .نطلب من أولياء األمور والمدرسين الخصوصيين حضور نفس االجتماع حيث لن نتم ّكن من توفير اجتماعات
منفصلة في هذا الوقت.
إذا وصلتم بعد موعدكم بخمس دقائق ،يرجى العلم بأنه ستتم المقابلة لمدة  10دقائق فقط .يعتمد نجاح هذا الحدث على التزام أولياء األمور
والمعلمين بمواعيد المقابالت .نشكركم سل ًفا على تعاونكم وتفهمكم.

يمكن ألولياء األمور مقابلة معلمو اللغة العربية قبل أو بعد االنتهاء من مقابلة معلم/معلمة الصف .سيستوجب مقابلة معلمو الرياضة
والموسيقى الحجز .يرجى التكرم بالعلم بأنه سيقدم لكم معلم الصف التقريرعن تقدّم نجلكم في مادة الحاسوب لهذا الفصل حيث أن األستاذ
سايمون يعمل اآلن كمعلم صف للصف الثالث (ب).
نتطلع إلى الترحيب بكم.
مع أطيب التحيات

جلين كيلزبي
المدير

أليسون دوسن
مساعدة مدير

ميشيل فرانس
مساعدة مدير

