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PRIMARY/LOWER SECONDARY SECTION
Dear Parents,
We are pleased to welcome you and your child to the World of
Primary/Lower Secondary Stage for the academic year 2018-2019. As always,
the start of the school year holds the promise of new discovery and learning.
We want you to know that we will do everything to make your child’s year
the best possible with our highly qualified multi-cultural teachers who hold
varied experiences from different places.
We want to share some information with you at this time in the hope of
answering any questions you may have regarding the Primary/Lower
Secondary section of Frontline International Private School.
1. We provide a comprehensive programme and hands-onexperiences that offer interesting facts, concepts and knowledge
geared at developing the child physically, mentally and socially.
2. Our Primary timing is from 7:15 am – 1:30 pm. Please note that the
Primary gate and doors will be closed at 7:15 am and will be
opened for parents to pick up their children at 1:40pm. Parents are
requested to drop off their children at school not before 7:00 am
and to pick them up not later than 2:00 pm.
3. The academic year is divided into three terms. Continuous internal
assessment is done through the term and final evaluation will be
conducted at the end of each term. You will be notified ahead for
the dates of these evaluations.
4. An assessment will be done for the students during the first days of
school to help the teachers determine their level and to provide the
education that fits each level. This assessment is done for teaching
purposes only and will not be reported to the parents.
5. We follow the subject teacher system; where each teacher is in
charge to teach specific subject/s.
6. English language is the school’s formal language of communication
and teaching.
7. We offer student learning centered approach and each class is
provided with an audio visual teaching equipment/media for
viewing educational programmes to help in enhancing the whole
educational process.
8. Every Thursday the weekly plan for the coming week will be
uploaded on the school’s website. This will give you an idea about
the child’s academic lessons and to follow up the assigned
homework.
9. The books will be retained with the students except the books that
teacher keeps. Please make sure that the homework book is sent
back to the class the next day to give us ample time to prepare the
books for the next assignment.
10. Physical Education (PE) periods will be mentioned in the timetable.
Please make sure your child wears his/her PE uniform on the
mentioned days.
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11. Different activities will be held in different occasions. Please check
the circulars we upload (send) for your child’s active participation in
these events.
12. We document all the activities and occasions conducted
throughout the school year. We seek your approval in taking
photographs of your child that might be displayed on our school
website. Please contact us if you do not wish your child’s photo to
be used.
13. The home-school relationship is our priority. Feel free to contact us
whenever you have a question, concern or new information like a
change in phone number or address.
14. Good nutrition is essential for our children. They have one break for
eating. Gums, fizzy drinks, chips and chocolates are not permitted in
our school. Please give your child healthy food such as sandwiches,
milk, yogurt, vegetables, fruit and fruit juice. The school canteen is
providing these nutritious items too.
15. Attendance in class is very important! If your child misses school,
please write a note or call the school. Furthermore, if the reason for
his/her absence is medical condition, please inform us. Our school
nurse is ready to take care of any emergencies and to give any
prescribed medications when they are needed on time.
16. To avoid losses, make sure to label all your child’s belongings with
permanent ink. This will also include clothes.
17. Gold jewellery; children are not permitted to wear in school for
safety reasons and as the school will not take responsibility of the
loss or damage of such items.
18. To check your child’s teacher profile, please visit our school website.
Likewise, we request you to browse regularly to check for the
updated news and activities as this will give you an opportunity to
follow up our programmes.
19. If you wish to meet your child’s class teacher to discuss any matter
related to him/her, please contact the school to fix an
appointment. Unannounced visits will affect your child’s learning
and therefore are not permitted at any time.
20. Mobile phones are not permitted in school at any time. Any
messages for your child should be directed through the school
reception. In the rare case of an emergency, the school would
contact you immediately so it is vital that you ensure that your
contact information is always current on our records.
21. Kindly check the school diary for further information about our
school system which you need to be aware of.
We invite you to be our partners in your child’s learning journey and we look
forward to a wonderful year ahead.
SCHOOL ADMINISTRATION
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القسم اإلبتدائي والصفوف المتوسطة
السادة أولياء األمورالكرام،
يسرنا أن نرحب بكم و بأبنائكم في المرحلة االبيتدائية للسنة الدراسية  .2019 – 2018كما هو الحال
دائما ،فان بداية السنة الدراسية تتوعد اكتشافات و علوم جديدة ،لذلك فنحن نود اعالمكم بأننا سنقوم بكل
ما يلزم من أجل أن نجعل عام طالبنا هذا األفضل على االطالق و هذا باشراف معلمينا ذوي الثقافات
المتعددة، ،الكفاءات العالية و الخبرات في مختلف النطاقات.
نود أن نشارككم بعض المعلومات حول مدرستنا فرونت الين العالمية الخاصة مع أمل االجابة على
أسئلتكم في حال وجدت:
 -1نحن نقدم برنامج شامل معزز بالخبرات يقدم حقائق ومفاهيم ومعارف موجهة إلى تطوير الطفل
جسديا ،عقليا واجتماعيا.
 -2وقت الدوام لقسم االبتدائي يبدأ من الساعة  07:15الى الساعة  .01:30يرجى العلم أن بوابة القسم
ستغلق على الساعة  07:15و ستفتح لألهالي الستالم أطفالهم على الساعة  .01:40يرجى من األهالي
احضارأبنائهم للمدرسة بعد الساعة  07:00و القدوم ألخذهم قبل الساعة .2:00
 -3ينقسم العام الدراسي إلى ثالث فصول ،ونعتمد اسلوب التقييم المستمر للطالب اثناء الفصل مع
امتحان في نهاية الفصل يتم إعالمكم به.
 -4سيتم إجراء تقييم مستوى الطالب خالل األيام األولى بالمدرسة لمساعدة المعلمين على تحديد
المستوى الدراسي ولتوفير األساليب التعليمة المناسبة لكل مستوى .الهدف من التقييم هو تحديد المستوى
التعليمي لكل طالب ألغراض التدريس فقط ،وال يستلزم إبالغ األهل.
 -5نتبع نظام التخصص في التعليم حيث يقوم المعلمون بتدريس المواد كل حسب تخصصه .
 -6اللغة االنجليزية هي اللغة الرسمية للتخاطب و التدريس.
 -7نعتمد االساليب الحديثة في التعليم حيث يكون الطالب محور العملية التعليمية وتم تزويد كل صف
بمعدات ووسائل اعالم سمعية بصرية لعرض البرامج التعليمية و لتعزيز العملية التعليمية بأكملها.
 -8كل يوم خميس سيتم تحميل الخطة األسبوعية لألسبوع المقبل على موقع المدرسة .وهذا سيعطيكم
فكرة عن الدروس األكاديمية إلبنائكم ويساعدكم على متابعة الواجبات المنزلية المخصصة لهم إن
وجدت.
 -9يتم إبقاء جميع الكتب مع الطالب باستثناء الكتب التي ترغب المعلمة في إبقائها في الصف التي سيتم
إرسالها إلى المنزل مع أبنائكم .يرجى التأكد من أنه سيتم إرسال كتاب الواجبات المنزلية مرة أخرى إلى
الفصل في اليوم التالي لتعطينا وقتا كافيا إلعداد الكتب للمهام القادمة.
 -10حصص التربية الرياضية موضحة في جدول الحصص االسبوعي .يرجى التأكد من أن أبنائكم
يرتدون البدلة الرياضية في األيام المخصصة للرياضة.
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 - 11يرجى االطالع على التعميمات التي نقوم بنشرها (إرسالها) بخصوص األنشطة المدرسية لضمان
مشاركة أبنائكم في هذه الفعاليات.
 -12نقوم بتوثيق جميع األنشطة والمناسبات التي تتم طوال العام الدراسي .نود إعالمكم بأننا سنقوم
بعرض هذه الصور على الموقع االلكتروني للمدرسة .يرجى إبالغنا في حال عدم موافقتكم على نشر
اي صورة ألبنائكم .
 -13العالقة بين البيت والمدرسة هي من أولوياتنا .ال تتردد في االتصال بنا في حال وجود سؤال أو
استفسار .ونرجو من حضراتكم تبليغنا مباشرة عند تغيير رقم الهاتف أو عنوان السكن.
 -14إن التغذية الجيدة ضرورية ألبنائنا .ال يسمح باللبان (العلكة) والمشروبات الغازية ورقائق
البطاطس والشوكوالتة في صفوفنا .يرجى إعطاء أبنائكم طعاما صحيا مثل السندويشات والحليب
والزبادي والخضار والفواكه وعصير الفاكهة .ويقدم مقصف المدرسة هذه المواد المغذية أيضا.
 -15الحضوراليومي في الصف مهم جدا .في حال تغيب إبنك/إبنتك عن المدرسة ،يرجى اعالمنا خطيا
أو االتصال بالمدرسة .وعالوة على ذلك ،إذا كان سبب غيابه هو حالة طبية ،يرجى تزويدنا بوضعه
الصحي .ممرضة مدرستنا مستعدة لرعاية أي حاالت طوارئ وإعطاء أي أدوية موصوفة عندما تكون
هناك حاجة إليها في الوقت المحدد.
 -16لتجنب ضياع األشياء ،تأكد من وضع اسم إبنك/إبنتك على جميع ممتلكاته بحبر دائم ،وكذلك
المالبس.
 -17ال يسمح للطالب بارتداء المصوغات الذهبية والمجوهرات في المدرسة ألسباب تتعلق بالسالمة،
كما أن المدرسة ال تتحمل مسؤولية فقدان أو تلف هذه المواد.
 -18لالطالع على السيرة الذاتية لمعلم إبنك/إبنتك ،يرجى زيارة موقعنا على االنترنت .كما نطلب منك
تصفح موقع المدرسة بانتظام لالطالع على األخبار واألنشطة المحدثة و هذا سيساعدك على متابعة
برامجنا.
 -19إذا کنتم ترغبون في مقابلة أي من معلمات أبنائكم لمناقشة أي مسألة تتعلق بهم ،يرجی االتصال
بالمدرسة لتحديد موعد .الزيارات المفاجئة تؤثر على جدول العملية التنظيمية وبالتالي ال يسمح بالقدوم
دون سابق موعد.
 -20ال يسمح للهواتف المحمولة في المدرسة بتاتا .في حال أردت ترك رسالة إلبنك/إبنتك يرجى
تمريرها من خالل استقبال المدرسة .في حاالت الطوارئ النادرة ،ستقوم المدرسة باالتصال بك على
الفور ولذلك فمن الضروري أن تضمن أن معلومات االتصال الخاصة بك في سجالتنا صحيحة.
ندعوكم ألن تكونوا شركائنا في رحلة تعلم طفلكم ،وبتعاونكم نتطلع إلى سنة رائعة ان شاء هللا.
إدارة المدرسة
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