
 

Dear Parent, 

We would like to wish you a very happy new year full of health, wealth and great achievements. 

In order to make a portfolio for the student’s progress and achievements, every student should 

have: 

Five A4 Notebooks (Student 1st  Term Portfolio)  

 It will be for all core subjects (English, Math, Science, Arabic, and (Islamic and social). 

 All the worksheets, the HW will be pasted in the portfolio by the students himself after the 

teacher checking. 

 The school will provide the portfolio by Weekly HW and daily Preparation Checklist. 

 The Portfolio Work will be evaluated continuously by summative 10 Marks that will be 

counted from 100 Marks. 

 The HW Quality and the submission commitment will be evaluated by summative 10 Marks 

that will be counted from 100 Marks. 

 The HW will be uploaded on the school SMS Portal on Thursday Evening on weekly basis,  

and the HW should be done and submitted to the subject teacher after the parent’s 

signature on weekly basis as the following: 

# Subject HW Submission Date 

1 English and Career Guidance Sunday 

2 Mathematics Monday 

3 Arabic  اللغة العربية Tuesday 

4 Islamic and Social. Wednesday(or the 2nd Day if 
there is no lesson this day) 

5 Science Thursday 

 Due to the importance of the high participation of the student, the daily preparation is 

needed by the students for the coming lesson and concept, and will be tracked by the 

Preparation checklists and 10 marks will be counted from the 100 Marks. 

 The Spelling Quiz for Arabic on Monday. 

 The student will take an assessment after the end of every lesson, and every chapter, to 

measure his/her understanding, so the teacher can plan for his/her next step, if he needs 

reteach or enrichment. 

 

 

 

Thanks in advance for your continuous cooperation and support 

School Admin 

For more details regarding the HW or the SMS account, please call Ms. Lubna   

026335150   (from 9:00 am-10:00 am) 

 

 

 



 

 

 

 ولي األمر الفاضل:

 ، مليئا  بالصحة، الرفاهية وتحقيق اإلنجازات.سعيدا   إدارة المدرسة عاما   كتتمنى ل

 خمسة دفاترإرسال ، فعليه الرجاء وذلك لمتابعة تطوره وإنجازاته طالب تعتزم المدرسة بعمل ملف إنجاز لكل

A4 : 

 زكملف إنجا الدفاتر ستكون هذه Portfolio  اللغة االنجليزية، الرياضيات،  لكل المواد الرئيسية (

 ية اإلسالمية والمواد االجتماعية(.االعلوم، اللغة العربية، و) الترب

  ( بعد تصحيح معلم ملف اإلنجازالواجبات داخل هذا الدفتر)و سيقوم الطالب بلصق كل أوراق العمل

 المادة وتوقيع ولي األمر على كل واجب وورقة عمل.

  سيتم تزويد ملف اإلنجاز بقائمة التأكد من تسليم الواجبات األسبوعية والتحضير اليومي، حيث سيكون

 ولي األمر مطلعا .

  النهائية. من درجة درجة 10بشكل يومي، وسيكون لتتقييمه  ملف اإلنجازأعمال الطالب في سيتم تقييم 

  للمعلم من الددرجات النهائية. لجودة عمل الواجب وتسليمه درجات 10سيتم احتساب 

  حيث يقوم الطالب بتسليم الواجب بعد  الخميسعلى الموقع اإللكتروني مساء يوم  الواجباتستحمل

 :أسبوعيا من قبل ولي األمر سيكون حسب الجدول التاليوتوقيعه عمله 

 اليوم المحدد لتسليم الواجب للمعلم المادة  #

 األحد اللغة اإلنجليزية 1

 اإلثنين الرياضيات 2

 الثالثاء اللغة العربية 3

األربعاء) أو في اليوم التالي إذا لم يكن حصة  التربية اإلسالمية والمواد االجتماعية 4
 للمادة في هذا اليوم(

 الخميس العلوم 5

 

 مطلوبا من كل طالب للدرس  التحضير اليوميالطالب خالل الحصة، يكون  وتجاوب نظرا  ألهمية التحضير في مشاركة

 .درجات من الدرجة النهائية 10للتحضيراليومي أو المفهوم القادم، وعليه فسيكون 

  أسبوعيا : اللغة العربية يوم اإلثنين.سيبقى امتحان اإلمالء في موعده المعتاد 

 على طبيعة المادة، حيث بعد ذلك سيقوم  ا  سيقوم الطالب بأخذ تقييمات بعد نهاية كل درس أو بعد نهاية كل جزء، معتمد

 ، إذا كان يحتاج إلعادة شرح المهارة أو تطوير المهارة.تحديد الخطوات القادمة لتطوير الطالببالمعلم 

 

 لتعاونكم ودعمكم المستمر جزيل   وشكرا  

 إدارة المدرسة

 026335150 مس لبنىفي حال وجود أي إستفسار حول الواجب أو موقع المدرسة الرجاء التواصل مع  

 صباحا  (  10:00 – 9:00من الساعة)  

 


