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INVITATION PARENTS\TEACHERS MEETING 

Dear Parents, 
 
You are kindly invited to attend the PARENTS\TEACHERS MEETING, which will be 
held on Tuesday 17th of January 2017, from 2:00 pm to 3:00 pm on the school 
premises, covering the classes G1, G2, and G3 to discuss students’ performance. 
Parents are kindly requested to limit their interviews with teachers to 5 MINUTES 
each, to give all the parents the opportunity to ask about their children. 
Thanks for your co-operation and we hope this meeting will be beneficial to 
everyone.  
Note: This conference is with the teachers, to meet the principal, please call to 
take an appointment on different day. 
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 السالم عيكم ورحمة هللا وبركاته،،،

 السادة أولياء األمور الكرام ، تحية طيبة وبعد،،

تتشرف إدارة مدرسة اليوبيل الدولية الخاصة بدعوتكم لحضور اجتماع أولياء األمور مع املعلمين في املدرسة، يوم 

الثالثاء املوافق  17 / 1 /2017 م من الساعة2:00 إلى الساعة 3:00 ظهرا ، وذلك لطالب الصف األول والثاني والثالث 

.ملناقشة أدائهم ومتابعة مستواهم الدراس ي  

كما يرجى من ولي األمر الفاضل االلتزام في الوقت املحدد مع املعلمة بحيث التزيد عن خمس دقائق فقط إلعطاء 

.الفرصة لغيره من أولياء األمور   

    شاكرين لكم حسن تعاونكم

مالحظة: هذا االجتماع سيكون مع معلمي املواد، في حالة الرغبة في مقابلة املدير،الرجاء االتصال لتحديد موعد في يوم  

.آخر  

  إدارة املدرسة           

 

Grade 1, 2 and 3 
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                American Syllabus 

 

 

 
INVITATION PARENTS\TEACHERS MEETING 

Dear Parents, 
 
You are kindly invited to attend the PARENTS\TEACHERS MEETING, which will be 
held on Wednesday 18th of January 2017, from 2:00 pm to 3:00 pm on the school 
premises, covering the classes from G4 to G9 to discuss students’ performance. 
Parents are kindly requested to limit their interviews with teachers to 5 MINUTES 
each, to give all the parents the opportunity to ask about their children. 
Thanks for your co-operation and we hope this meeting will be beneficial to 
everyone.  
Note: This conference is with the teachers, to meet the principal, please call to 
take an appointment on different day. 

School Administration 
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 السالم عيكم ورحمة هللا وبركاته،،،

 السادة أولياء األمور الكرام ، تحية طيبة وبعد،،

يوم  ،ء األمور مع املعلمين في املدرسةتتشرف إدارة مدرسة اليوبيل الدولية الخاصة بدعوتكم لحضور اجتماع أوليا

األربعاء املوافق  18 / 1 /2017 م من الساعة 2:00 إلى الساعة 3:00 ظهرا ، وذلك من طالب الصف الرابع إلى طالب 

 الصف التاسع ملناقشة أدائهم ومتابعة مستواهم الدراس ي.

كما يرجى من ولي األمر الفاضل اإللتزام  بالوقت املحدد مع املعلمة بحيث التزيد عن خمس دقائق فقط إلعطاء الفرصة 

.لغيره من أولياء األمور   

   شاكرين لكم حسن تعاونكم

مالحظة: هذا االجتماع سيكون مع معلمي املواد، في حالة الرغبة في مقابلة املدير  الرجاء االتصال لتحديد موعد في يوم  

.آخر  

                       إدارة املدرسة

 

 

Grade 4 to Grade 9 
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INVITATION PARENTS\TEACHERS MEETING 
Dear Parents, 
 
You are kindly invited to attend the PARENTS\TEACHERS MEETING, which will be 
held 23th on Monday of January 2017, from 12:30 pm to 2:00 pm on the school 
premises, covering the KGs classes to discuss students’ performance. 
Parents are kindly requested to limit their interviews with teachers to 5 MINUTES 
each, to give all the parents the opportunity to ask about their children. 
Thanks for your co-operation and we hope this meeting will be beneficial to 
everyone.  
Note: This conference is with the teachers, to meet the principal, please call to 
take an appointment on different day. 

School Administration 
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 السالم عيكم ورحمة هللا وبركاته،،،

 السادة أولياء األمور الكرام ، تحية طيبة وبعد،،

تتشرف إدارة مدرسة اليوبيل الدولية الخاصة بدعوتكم لحضور اجتماع أولياء األمور مع املعلمين في املدرسة، يوم 

اإلثنين املوافق  23 / 1 /2017 م من الساعة12:30 إلى الساعة 2:00 ظهرا ، وذلك لطالب صف الروضة األولى والثانية 

.ملناقشة أدائهم ومتابعة مستواهم الدراس ي  

كما يرجى من ولي األمر الفاضل االلتزام في الوقت املحدد مع املعلمة بحيث التزيد عن خمس دقائق فقط إلعطاء 

.الفرصة لغيره من أولياء األمور   

    شاكرين لكم حسن تعاونكم

سيكون مع معلمي املواد، في حالة الرغبة في مقابلة املدير، الرجاء االتصال لتحديد موعد في  مالحظة: هذا االجتماع 

.يوم آخر  

 إدارة املدرسة           

KG 1 & KG 2       

Classes 


