“Empower students to learn for life and strive for excellence so that they can contribute positively to the global society”

أكاديمية أديسون الدولية
Dear Parents,
Congratulations - Edison Dahl Al Hamam - has been given ACCREDITATION from MINISTRY of EDUCATION.
Please reserve your seat for next year if you have not done so.
Monday 22nd May Parents Teachers Meet from 1pm till 3pm in the classrooms, and subject teachers in the staffroom.
Please ensure you know about your child's progress, their Assessments and how you can help.
Performances are next week that include the English, Arabic, French and Islamic Studies contributions.
There will be certificates, songs, dance, poems, readings, refreshments and much more!!!
Not many parents came to see the International Day so this time we expect all parents to attend
• Tuesday
23rd May - Preschool and Reception Classes Perform from 9am till 11am
• Wednesday 24th May - Year 1 and 2 Perform from 9am till 11am
• Thursday
25th May - Year 3,4,5, and 6 Perform from 11am till 1pm
There is a parent questionnaire that was given out and we appreciate if parents can send them back to the school so we
can analyses them and make even improvements to our developing school in line with what parents would like. If you
would like to make any other general comments or suggestions of improvements or appreciations about the school are
welcome. Please email me, Jenny at josman@edisonqatar.com.
During Ramadan starting 28th May for the two weeks, we will be expecting all students from 8am till 12 pm.
There will be at least one assessment per day for this period. After the 11th June there will be many activities.
These include trips and visit to the old people's home, to the hospital and the orphanage. Ramadan Kareem!
Reports will be ready on the 20th June. Thank you for your continued support.
Jenny Osman, Principal.

,اولياء االمور
 سارع. وذلك لحصولها على االعتماد الوطني من قبل وزارة التربية والتعليم, )نتقدم جميعا ً بتهانينا الحارة لمدرسة أديسون (دحل الحمام
.  اذ لم تقم بذلك بعد, لحجز مقعدك للسنة المقبلة
 عصرا ً داخل الفصول الدراسية3:00  ظهرا ً و حتى الساعة1:00  من الساعة2017  مايو22 سيعقد اجتماع ألولياء األمور يوم اإلثنين
. نرجوا التأكد من مستوى ابنائكم و بناتكم و تقيمهم وتقديم المساعدة المناسبه لهم. وحضور جميع مدرسين جميع المواد
, والفرنسية واألسالمية و مساهمات اخرى مثل, العربية, أما بالنسبة لالسبوع القادم فسيكون هناك العديد من العروض اللغة اإلنكليزية
. كما سيتم توزيع شهادات تقدير للطالب المميزين.ًاالغاني والشعر و القراءة والكثير أيضا
.و نود تذكيركم بأن الكثير من أولياء لم يحضرو اليوم العالمي لذلك يسعدنا تواجدكم معنا في االسبوع القادم
ً  صباحا11:00  صباحا ً و حتى الساعة9:00  عروض لفصول الروضة والتمهيدي من الساعة: 2017  مايو23 الثالثاء
ً  صباحا11:00  صباحا ً و حتى الساعة9:00  عروض لصف األول والثاني من الساعة: 2017  مايو24 األربعاء
 ظهرا1:00  صباحا ً و حتى الساعة11:00  عروض لفصول الثالث وحتى الصف السادس من الساعة: 2017  مايو25 الخميس
نرجوا اعادة االستبيان الذي ارسلناه في وقت سابق الى اولياء االمور ليسنى لنا قراءته و إجراء التحسينات المناسبة والتي تواكب ارائكم
josman@edisonqatar.com  يمكنكم التواصل معنا عبر البريد اإللكتروني.األمور
 صباحا ً و حتى8:00  مايو ولفترة أسبوعين سيكون دوام الطلبة من الساعة28 سيكون دوام الطالب خالل شهر رمضان المبارك وابتداءا ً من
. ً ظهرا12:00 الساعة
 مايو بالكثير من األنشطة (رحالت و زيارات الى المسنين و11 و ستقوم المدرسة بعد, كما انه سيكون هناك اختبار واحد على األقل في اليوم
.  رمضان كريم.)الى المستشفيات و دار األيتام
 شكرا ً لدعمكم المستمر لنا.2017  يونيو20 وأخيرا ً ستتوزع الشهادات والتقارير يوم
,مديرة المدرسة
جنيي عثمان
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