
 

 

 

Dear GIS Parents- Returning and New, 

Welcome (back) to a new and exciting academic year! Hope you had a 

restful and enjoyable summer vacation. 

The last couple of weeks have been very busy for us. The entire GIS team 

worked so hard to get things ready in preparation for students’ return next 

Monday. With many school improvement projects in the pipeline, our 3 main 

goals for this academic year are:  

1- Improve the teaching and learning and the effective use of technology 

across grade levels and subjects. 

2- Promote students’ wellbeing and reinforce the culture of partnership 

between the school and the school community. 

3- Improve students’ Reading skills and their attitude towards Reading in Arabic 

and English. 

As we gear up to a new, and nshAllah very successful year, we can’t but 

stress on the importance of parental involvement on students’ academic 

attainment and wellbeing. To capitalize on that, our doors remain to be open to 

you for any suggestions, remarks, and/or clarifications that you may have. As it 

used to be the case last academic year, starting the week of September 19, 2022, 

we will be dedicating the below slots for walk-in parents’ meetings:  

• Lina’s Walk-in Meetings: Tuesdays 10:00 A.M. – 11:00 A.M. 

• Carole’s Walk-in Meetings: Wednesdays 10:00 A.M. – 11:00 A.M. 

 

We look forward to welcoming you all back to school next week! 

Regards, 

 

Lina Zarif                  Carole Mehio 
Principal                   Deputy Principal  

 



 

 

 ,األعزاء األمور أولياء

 !ممتعة صيفية إجازة قضيتم قد تكونوا أن نتمنى بالخير! وواعد جديد دراسي  عام في بكم نرحب

 فريق عمل فقد لنا، بالنسبة واالستعدادات العمل من .بالكثير حافلين الماضيان األسبوعان كان لقد 

   المقبل باذن هللا. االثنين يوم المدرسة إلى الطالب ةلعود استعداًدا بجد بأكمله جرين وود

الخدمة    جودة وتأصيل تحسين إلى تهدف التي المشاريع من العديد  تركيزنا وعملنا على برغم

 هي:  الدراسي العام لهذا ، اال اننا وضعنا االولوية لثالثة اهداف رئيسةالتعليمية التي نقدمها

لتحقيق االستفادة القصوى من   الفعال واالستخدام التعليم وجودة التعلم  تحسين -1

 الدراسية. المواد كافة وفي  المختلفة الدراسية المراحل عبر التكنولوجيا

 المدرسي واولياء االمور. المجتمع   بين الشراكة أواصر وتعميق الطالب رفاهية تعزيز -2

 واإلنجليزية. العربية قراءة باللغتينوصقل مهارة الطالب لل القراءة حب العمل على  تنمية -3 

 

ضرورة   على نؤكد أن إال يسعنا ال ان شاء هللا، وناجح، جديد دراسي لعام نستعد بينما

الوالدين وتعاونهم مع المدرسة من اجل توفير دعم اقوي وتحصيل اكاديمي افضل  مشاركة وأهمية

 قد توضيحات أو / و مالحظات أو / و راحاتاقت أي لتقديم لكم مفتوحة ستظل أبوابنا فإن ، لذا  للطالب.

 2022 سبتمبر 19 في يبدأ الذي األسبوع من اعتبارً  لديكم. تكون

 األمور:  أولياء الجتماعات التالية الفترات سنخصص -الماضي الدراسي  العام في  الحال كان كما

 : مسبق موعد بدون فظري لينا المدرسة مديرة مع اجتماعات •

 صباًحا.  11:00 الساعة إلى صباًحا 10:00 الساعة من ثالثاء يوم كل                  

 : مسبق موعد بدون محيو كارول المدرسة مديرة نائب مع اجتماعات •

 صباًحا.  11:00 الساعة إلى صباًحا 10:00 الساعة من أربعاء يوم كل                  

 

 المقبل! األسبوع خالل المدرسة في جميعًا بكم اللقاء إلى نتطلع

 

 ، تحيات أطيب مع

 

         محيو كارول                        ظريف لينا 

 المديرة  نائب                    المدرسة مديرة


