
 

 

 

2-09-2022 

Dear Respected GIS Parents, 

We hope you are keeping well. Having welcomed back all our students last week, 
we would love to welcome you on campus to meet the staff, attend useful orientation 
sessions and have your questions and concerns hopefully answered.  

Please find below the days and timings of these meetings in the four different cycles of the 
school. 

  

1- KG Cycle (KG1 & KG2):  
 
A general orientation for all parents will be held on Monday, September 5th in 
your child’s classroom from 11:30 A.M.-12:00 P.M. Followed by that, one-on-
one meetings with your child’s teachers will be scheduled from Monday, 
September 5 to Thursday, September 8 on a first come first serve basis as per 
the below timings:  
 

Date Time Activity Venue 

Monday, September 5, 
2022 

AND 

 Tuesday, September 6, 
2022 

 

12:00 P.M. - 1:30 
P.M. 

1:1 Meet & 
Greet 

Your child’s 
respective 
classroom Wednesday, September 

7, 2022  

AND  

Thursday September 8, 
2022,  

 

1:30 P.M. - 3:30 
P.M. 

 

 

 

2-  Elementary Cycle (G1-G5): 

One-on-one meetings with your child’s teachers will be scheduled from 
Monday, September 5 to Thursday, September 8 on a first come first serve basis as 
per the below timings:  

 



 

Date Time Activity Venue 

Every day from Monday, 
September 5, 2022 to 

Thursday, September 8, 
2022 

2:45 P.M. - 3:30 
P.M. 

1:1 Meet & 
Greet 

Your child’s 
respective 
classroom 

 
* The Arabic Team and Activities Department (PE, Art) will be located in 
Sidr Auditorium.  
 
 
 

3- Middle and High School Cycles:   
A general orientation will be held on Thursday, September 8th in Nakhleh 
auditorium from 3:00 P.M.-6:00 P.M. as follows: 
 

Date Time Activity Venue 

 
 
 

Thursday, 
September 8th, 2022 

3:00 P.M. – 
4:00 P.M.  

Meet & Greet the 
Middle and High School 

Academic team 

 
 
 

Nakhleh 
Auditorium 

4:00 P.M. – 
4:20 P.M. 

Overview of the High 
School System 

4:20 P.M. – 
4:50 P.M.  

General Information 
about the Pastoral care 
in the Middle and High 

School 

4:50 P.M. – 
5:00 P.M.  

Break 

5:00 P.M. – 
5:20 P.M. 

Overview of the 
International 

Assessments Conducted 
(MAP, CAT 4, etc...) 

5:20 P.M. – 
5:50 P.M.  

Overview of the 
different platforms used 

at school (Formative, 
Frog0s etc…) 

5:50 P.M. – 
6:00 P.M. 

Q & A 

 

Please note that the school day will end at 12:50 for all students from KG1 to Grade 
12 on Thursday, September 8. Buses will leave at 12:50.   

 

          Thank you and hope to see you all soon! 

    Regards, 

            School Administration                 



 

2-09-2022 

 

ن ،األعزاء أولياء أمور طالب مدرسة جرين وود  مي  ناشيونال المحتر  إنتر

 

ي بكم وأن ندعوكم لالجتماع بمعلمي  
ي استقبلنا جموع طالبنا  ، ونود اآلن أن نلتقر

خالل األسبوع الماضن

أطفالكم  وحضور جلسات توجيه مفيدة ويسعدنا أن نجيب عن استفساراتكم حول العملية التعليمية 

ي يدرس فيها الطالب  : وأنظمة المدرسة لذا؛ يرجى االطالع أدناه عىل 
ا للمرحلة التر

ً
 مواعيد االجتماعات وفق

 

 قسم الروضة:  -1
ن )   - ي غرفة الصف الخاصة   5سيعقد اجتماع عام لجميع أولياء األمور يوم االثني 

ن
(  ف سبتمتى

 12:00 إىل   11:30بطفلك من الساعة  
ن  اعتباًرا مع معلمي الفصل  ةفردي قاءات ليىلي ذلك     سبتمتى عىل  8سبتمتى إىل الخميس   5من يوم االثني 

ا للمواعيد التالية: 
ً
 وفق

ً
 يخدم أوال

ً
ي أوال

ر
 أساس من يأت

 

 

 المكان النشاط  التوقيت  اليوم/التاري    خ 

ن والثالثاء )    6-5يومي االثني 
 )  سبتمبر

  قاءاتل 12:00-1:30
مع   ةفردي

معلمي 
 الفصل 

ي غرفة  
فن

  -الصف 
- 7والخميس) يومي االربعاء  قسم الروضة 

8  )  سبتمبر
 

1:30 -3:30 

 

ي  -2
 : الخامس( -  )األول قسم االبتدات 

 

ن  يوم  ستتم جدولة اجتماعات فردية مع معلمي طفلك من   8سبتمتى إىل الخميس    5االثني 
ا للمواعيد التالية: 

ً
 وفق

ً
 يخدم أوال

ً
ي أوال

 سبتمتى عىل أساس من يأتر
 

  النشاط  التوقيت  اليوم/التاري    خ

ن كل يوم من  إىل  يوم االثني 
(   8-5)  الخميس  سبتمبر

  قاءاتل 3:30- 2:45
مع   ةفردي

معلمي 
 الفصل 

ي غرفة  
فن

قسم   -الصف 
الصف الرابع  
 والخامس 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 والثانوية : قسم المرحلة المتوسطة -3  

ي مرسح النخله سبتمتى  8يوم الخميس  يعقد اجتماع عام س
ن
مساًء.  6:00مساًء وحتر   3:00من الساعة ف

 : ي
ر
 كاآلت

 

 المكان النشاط  التوقيت  اليوم/التاري    خ 

 
 

2022سبتمبر  8الخميس   

03:00 - 4:00  

 مساء 
فريق المدرسة  اجتماعات مع 

 المتوسطة والثانوية  

 
 

مرسح مبنن  
 النخلة 

4:00 .- 4:20 

 مساء  

نظام المدرسة   نعامة ع لمحة 

 الثانوية

نظام معلومات عامة عن  مساء   4:50 - 4:20

في المرحلتين   الدعم والرعاية

 اإلعدادية والثانوية

4:50 - 5:00 

 .مساء
 استراحة 

عامة على التقييمات  لمحة  مساء   5:20 - 5:00

 الدولية التي تم إجراؤها

(MAP  ،CAT 4  )الخ، 

عامة على المنصات   لمحة مساء   5:50 - 5:20

المختلفة المستخدمة التعليمية 

  في المدرسة

5:50 - 6:00 

 .مساء  

 الرد عىل استفساراتكم 

 
 سبتمبر لجميع الطالب من  8يوم الخميس   12:50الساعة رجى المالحظة ان الدوام المدرسي سينتهي في ي

KG1  الىGrade 12.  12ستغادر الحافالت المدر سة في الساعة 

 

 نتطلع إىل اللقاء بكم .. 

 

 مع التحية ، 

 

 إدارة المدرسة  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


