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LINKING LEARNING TO LIFE 

Dear Parents of Students in G1-12, 

Aiming at fostering students’ independent learning and ownership of their own learning, 

starting Semester 2 2021-2022, we will be adopting a non-graded homework policy across 

grades and subjects. Accordingly, and while students will continue to receive purposeful 

practice, preparatory, extension, and integration type of homework assignments, moving 

forward, those won’t be graded. This decision is not to belittle the crucial role that homework 

plays, but rather to reinforce the importance of intrinsic motivation and promote student 

agency and independent learning. For that reason, we would like to seek your support in 

complementing our efforts by ensuring that your children continue to exert an effort towards 

completing their homework assignments as those will affect their understanding of the lessons 

and thus, their academic achievement on formative and summative assessments. Additionally, 

please note that “take-home assessments” (such as Reading Fluency and Achieve 3000 

Assignments) will be graded as those serve a different purpose. 

 

Given the pivotal role it plays in enabling students to access the curriculum, you will also 

notice that Reading and Writing (both in English and Arabic) will occupy a big chunk of the 

Elementary weekly homework plan. Besides that, it’s always important that you encourage your 

children to engage in Reading for Pleasure on daily basis. You will also notice that students will 

not be given homework assignments across all subjects anymore (such as PE, Art, and Moral 

Education). Moreover, students in G1-5 will be assigned optional differentiated/skill-based 

reinforcement homework assignments over the weekend.  

 

Please refer to the Homework Policy attached for more information.  

 

Regards,   

School Administration  

  

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

 عشر، الثاني الى  األول من أولياء أمور الطلبة في الصفوف

 

 تحية طيبة، 

 

من امتالك وإتقان مهارات  تشجيع الطالب على تطوير االستقاللية وتمكينهم  في إطار سعي مدرسة جرين وود نحو  

قررت إدارة المدرسة اعتماد سياسة جديدة فيما يتعلق بالواجبات البيتية تنص على   ؛وتحمل المسؤولية عن تعلمهمالتعلم الذاتي  

البيتية الواجبات  الدراسية من الصف    الغاء نظام درجات  المواد  الثاني عشلكافة  إلى  اعتبار  راألول  الفصل ا من  ، وذلك    بداية 

دراج أي عالمات على  إمتنوعة دون    ومهام بيتيةرسال واجبات  إحيث ستستمر المدرسة في  .  2022-2021  للعام  الدراسي الثاني

المهام بمهارات    ،هذه  المتعلقة  الواجبات  ال  .القراءةما عدا  الحاسم  الدور  أهمية  التقليل من  إلى  القرار  هذا  يهدف  لعبه تي  تال 

التعليم والتعلمنتطلع    ناولكن  ،البيتية  اتالواجب التعلم   الدافعية لدى الطالب  تعزيزمن خالل    إلحداث تغيير إيجابي في نظام  نحو 

أن تؤتي ثمارها إن   حيث ال يمكن لجهودنا  ؛في هذه الرحلة  كشركاءلنا  ة منكم  مسانديتطلب هذا االنتقال إلى   -وكما تعلمون  الذاتي.

وضمان  لدروس ا  ومراجعةألهميتها في التهيئة  في وقتها وذلكعلى أداء هذه المهام  أبنائكمتشجيع  من خاللمنكم  بدعملم تتكامل 

األخالقية(.    والتربيةالتربية البدنية والفنون  األنشطة )أما فيما يتعلق بمواد    والختامية.التقييمات التكوينية    التحصيلي فيتحسن األداء  

ليتم تأديتها خالل عطلة نهاية   الصفوف من األول إلى الخامس  لطالب الفردية  اختيارية تراعي الفروق  فسيتم ارسال واجبات بيتية  

 األسبوع. 

 

لكافة  وفي ذات اإلطار، سينصب التركيز وبكثافة على تعزيز مهارات القراءة والكتابة )باللغتين اإلنجليزية والعربية(  

االبتدائية بشكل خاص،   المرحلة  التركيز على  التعليمية مع  البيتيةالمراحل  الصفية والواجبات  األعمال  سيتم    حيث  ،من خالل 

الخاصة بواجبات تعزيز مهارة القراءة وذلك ألهميتها القصوى في خدمة عملية التعلم  "  البيتية"التقييمات    عالمات علىاحتساب  

  لدورها في  يومي بشكل (  الحرة)القراءة   لالستمتاعالقراءة  على  أوالدكم  تقوموا بتشجيعأن  جد امن المهم  بشكلها الشمولي .لذا،

  كير التحليلي.توسيع المفردات و تحفيز الذاكرة و تقوية مهارات التف

 

 .المرفقة وثيقة " سياسة الواجب البيتي "الرجوع إلى  التفاصيل، يرجىللمزيد من 

 

  دمتم بصحة وسالمة،

 إدارة المدرسة
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