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 أولياء األمور الكرام 

ة التي مررنا ميعًا على تعاونكم وجهودكم معنا في هذه الظروف الصعب ن أشكركم ج يسرني أ
عملية ية والمتابعة في االستمرار ى متابعتكم ألبنائكم في سبيل تحقيق ونمر بها. شكرًا لكم عل

 نا جميعًا. كبير معنا في انجاح هذه التجربة الجديدة علي قد قمتم بدور التعليم والتعلم ف

ولكن يسعدني أن  2020 – 2019اسي أتينا على نهاية العام الدر  قد أن أقول أنه حزننيي 
وسيتسنى لي أن القادم أيلول  /سبتمبر شهر سنلتقي وجهًا لوجه في بالمقابل أنه أقول 

 طالب وأولياء األمور الكرام. الأتعرف على جميع 

 في المدرسة جداً أّن لدينا مستويات جيدة كإدارة لقد الحظت في هذه الفترة البسيطة لي 
التدريس الذي يعمل بكل جدية لتحقيق مثل وكادر طاقم إلدارة السابقة ولذلك الفضل لويرجع 

 أيضاً ال ننسى و إلى جانب تعاونكم ومساعدتكم لنا في تسهيل عملية التعليم هذه المستويات 
  م. في عملية التعل  وجهودهم هم واجتهاد ءناناأب 

موقع  علىيداوموا من وقت آلخر في االطالع أطلب من أولياء األمور األفاضل أن 
 والسلوكيات. بقوانين المدرسة اإللمام و جديد  متابعة لما هووالالمدرسة 

 تحقيق األفضل. اءة التي تساهم في تطوير المدرسة و آلراء البنّ نرحب دائمًا با

. لكم مني ومن جميع الكادر والسعادةتّوجًة بالصحة والعافية إجازة سعيدة م  تمنى لكم جميعًا أ
كللة بالنجاح بكم في سنة أكاديمية جديدة م على أمل اللقاءمي أطيب التمنيات التعلي 
 فيق. والتو 

 مديرة المدرسة 

 ء سعيد األستاذة وفا
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Dear parents/ guardians,  

It saddens me to say that we have come to an end of this academic year 2019-2020 but I am 

pleased to say, thank you all for your cooperation and efforts that you have put into this 

whole year to make it successful, especially at this Pandemic difficult time. 

Thank you for following up on your child’s progress to achieve continuity and for following-

up in the teaching and learning process. You have played a great role with us in making this 

new experience as successful as it can be.   

I am happy to say that we will meet face to face next September and I will be able to meet 

all the students and parents/ guardians.  

Dr Esmat as-Said is very proud to have well qualified and professional teaching staff who 

worked well to achieve a high standard in Arabic; this is due to our motivated and 

determined students who work hard in their learning process to achieve their best, let’s not 

to forget the well cooperative parents / guardians who without them we wouldn’t be as 

successful as we are.  

The school is always welcoming any constructive feedback from you that will be a hep in 

development and improvement.  

I also would appreciate it if parents could view all our school policies and rules to familiarise 

themselves with them. You will find them all on school website. 

WWW.iacarabicschool.co.uk   

On behalf of all teaching staff and me, we wish you all a happy holiday full of health, 

wellness, and happiness and hope to meet you again soon in September. Keep an eye on 

school website for the new year calendar.  

Keep Well and Safe  

 

School headteacher  

Mrs Wafa Said  

 

 

http://www.iacarabicschool.co.uk/
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