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LINKING LEARNING TO LIFE 

Dubai- May 18, 2021 

Dear Parents, 

 

Ramadan Mubarak to all. 

Hope that you are all in good health. 

 

Please note that we are sending this general email publicly to all parents. We do not aim at offending anyone 

by its content. However, we thought that it would be best to send it out to all parents (involved and otherwise) 

as a call for all to cooperate and support the school as they have always done. This email serves as a wakeup 

call before any action or decision is taken that might affect the student. Kindly ignore this email in case 

you have not engaged in the activity described below as it is not addressed to you at all. 

 

We have noticed that while exams are going on during the morning time, some parents are engaging in 

activities that the school does not approve of and classify under cheating if done by students. Actions such 

as (but not limited to) exchanging screenshots of questions, involving other people in answering questions, 

leading to/showing the student the correct answer, etc… are not permitted nor tolerated while the exam is 

going on as these will put other students at a disadvantage and will not reflect the proper level of the test 

taker thus preventing the teacher from interfering properly to support the child. The school always models 

best behavior and what is expected from students through its staff: we act as we ask our students to and we 

never miss an opportunity to be a role model for everybody to see and imitate. We expect nothing less from 

our parents at home. 

 

Kindly note that the school expects the parents at home to be their partners helping them to implement values 

and principles. At school we first and foremost engrain honesty and good behavior in our students. We put 

this forward ahead of any scientific or literary subject we teach. We set proper examples for them to follow, 

and we practice what we preach. We know that all our parents and families do the same and care even more 

than we do for this to happen. So, we invite you all to treat the exam time with the same level of honesty and 

positive behavior that you expect from and teach your child to do in all other situations. The test might not 

be as important as any other life situation we might think of, but the message that we send to our children 

through our actions during the exam is what counts and it sets a model and a trend for them to follow and act 

upon in future situations that really matter. The holy month of Ramadan is yet another reason to set a good 

example as it is the time for more prayers and good deeds. Let us align with the spirit and the teachings of 

this month. 

 

We wish you all blessed and serene days and pray during these holy days that things go back to normal so 

that we can take the load back off your shoulders. 

 

Stay safe as always, best regards and Ramadan Mubarak. 

 

 

School Administration 

http://www.greenwood.sch.ae/
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LINKING LEARNING TO LIFE 

 2021، 18مايو  -دبي

 الكرام،أولياء األمور 

 

 .رمضان مبارك للجميع

 .نتمنى أن تكونوا جميعا بصحة جيدة

 

ى  إلى جميع أولياء األمور. نحن ال نهدف إلى اإلساءة إلى أي شخص بمحتو  جماعييرجى مالحظة أننا نرسل هذا البريد اإللكتروني العام بشكل  

  معنا ومساعدتنا  ين( كدعوة للجميع للتعاون. ومع ذلك، اعتقدنا أنه من األفضل إرساله إلى جميع أولياء األمور )المعنيين وغير المعنيهذه الرسالة

يرجى تجاهل  هذا البريد اإللكتروني بمثابة تنبيه قبل اتخاذ أي إجراء أو قرار قد يؤثر على الطالب.  يعدحيث دائًما.   تفعلونودعم المدرسة كما 

 .اإلطالقهذا البريد اإللكتروني في حالة عدم قيامك بالفعل الموضح أدناه ألنه غير موجه إليك على 

 

تحت باب الغش عندما   وتندرجصباح، يقوم بعض أولياء األمور بأفعال ال توافق عليها المدرسة  ال لقد الحظنا أنه أثناء إجراء االختبارات في  

وإشراك  تبادل اللقطات لشاشة األسئلة مع اآلخرين ابتغاء لإلجابات  هي  بعض هذه األفعال على سبيل المثال ال الحصرو يقوم بها الطالب.  

اإلجابة الصحيحة للطالب، وما إلى ذلك من أمور ال يُقبل بها وال يُسمح بها أثناء إجراء   تمريرأشخاص آخرين في اإلجابة على األسئلة بغية  

صحيح لدعم    وتعكس مستوى غير دقيق للمتقدم لالختبار وبالتالي تمنع المعلم من التدخل بشكلبالمقام األول    االختبار ألنها تظلم طالبًا آخرين

كما نطلب من    في المدرسة  تصرفحيث ن   الطفل بحسب احتياجاته وضعفه. تقدم المدرسة دائًما النموذج األفضل للسلوك المتوقع من الطالب:

ل أولياء شيئًا أقل من ذلك من قب  المدرسة  توقعت   طالبنا التصرف وال نفوت أبدًا فرصة لنكون نموذًجا يحتذى به يمكن للجميع رؤيته وتقليده. ال

 .األمور في المنزل

 

نتمسك أوالً وقبل كل شيء بالصدق   اننا يكونوا شركاء لها لمساعدتنا على غرس القيم والمبادئ حيثلالمدرسة أولياء األمور في المنزل  تدعو

المناسبة ليتبعوها، ونمارس ما    األمثلة  لطالبناوالسلوك الجيد مع طالبنا. ونحن نضع هذا قبل أي مادة علمية أو أدبية نقوم بتدريسها: نضرب  

ذلك. وعليه، ندعوكم جميعًا للتعامل   لتحقيقيفعلون الشيء نفسه ويهتمون أكثر مما نفعل    هموعائالت  أولياء األمورنحن نعلم أن جميع  ونعظهم به.  

لك في جميع المواقف األخرى. قد ال من ولدكم وذلك لتعليمه القيام بذ  نتوقعهوقت االمتحان بنفس مستوى الصدق والسلوك اإليجابي الذي    في

أثناء االمتحان    ما نقوم بهحياتي آخر قد يخطر على بالنا، ولكن الرسالة التي نرسلها إلى أطفالنا من خالل    موقف  يكون االختبار بنفس أهمية أي

في المواقف المستقبلية التي تهم فعال.  ى أساسه  علوالتصرف    لالحتذاء به  طالبنانموذًجا واتجاًها ل  ألنها تضعويكون لها األثر األكبر  هي ما يهم  

 يعد شهر رمضان المبارك سببًا آخر لنكون قدوة حسنة. دعونا نلتزم بروح وتعاليم هذا الشهر الكريم.كما 

 

 .فع الحمل عن عنكمخالل هذه األيام المباركة أن تعود األمور إلى طبيعتها حتى نتمكن من ر هللا وهادئة وندعو مريحةنتمنى لكم جميعًا أياًما 

 

 ابقوا آمنين كالمعتاد! مع أطيب التحيات ورمضان مبارك. 

 

 إدارة المدرسة 
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