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Dear Parents

Achievements of the week
1- Welcome certain new staff who have
replaced those members of staff who had

Welcome back after the Winter Break. I want
to use this opportunity to also wish everybody a very prosperous 2017 and hope that
all your dreams and wishes will come true. I
want to also welcome all our new parents
who have enrolled their child/children in
ABQ. We hope they will quickly settle in and
enjoy their time at ABQ.
Our Grade 12 and AS students are busy with
their exams and we wish them all the best.
Normal classes for the GED students will
resume on Sunday the 5th of February.
Report Cards for Semester 1 will be issued
by Sunday the 22nd of January and ParentTeacher-Conferences will be held on the
following Tuesday, the 24th of January. It is
important for parents to try and attend the
Parent-Teacher-Conferences in order to discuss your son / daughter’s progress. We
want to encourage you to bring them with
you, so that there can be a three way communication and they can hear first-hand
what has been said about their learning and
study.
Grade 6 and Grade 8 students will write
Checkpoint Exams this Semester ,which will
be done through CIE. These exams are very
important as it will give parents a clear indication of your son/daughter is progress.
Although there is a minimal fee to be paid,
we really want to urge parents to enter their
child/children for these exams. If you have
any questions regarding these exams please
feel free to contact either Ms. Glenda
(Primary), Ms. Lydia (Secondary) or Ms. Alison (Examinations Officer).
There are still quite a number of parents who
have not settled their school fees. We want
to kindly request you to settle your account.
If you have any questions regarding your
fees, please contact Ms. Ilham or the Finance Office.

Thank you.

resigned due to personal or unforeseen
circumstances in the last semester:

* Mr. Albert, Secondary ICT; 3 month cover
for Ms. Shaheena
* Mr. Omar, Secondary Islamic; replacing Ms.
Meera .
* Ms. Ruqaiya, Primary Islamic; replacing Mr.
Luay who moved to Secondary to place Mr.
Taha .
* Ms. Rose ,LSU; 6 month maternity cover for
Ms. Zeinab .
2– The Basketball Court was opening marked
with an entertaining Staff vs Students match.
In a close affair the experience of the staff
prevailed with the final score 22—18.

Up coming Events
& Cambridge Primary Checkpoint
& Parent-Teacher Conferences will
be held on Tuesday, the 24th of
January.

Polite Reminder
UNIFORM It is expected that all students
from KG-Grade 12 wear the ABQ jacket or
jumper during the cooler weather. Other jackets or jumpers ARE NOT PERMITTED outside
of class or when entering or leaving the
school premises. We thank you in advance
for your co-operation.

اإلصدار الرابع عشر
 12يناير 2017
للمزيد من الصور للفعاليات والرحالت والنشاطات المدرسية تابعونا على موقعنا portal.azzanbinqais.com

المدير
رسالة
خاص
محتوى

إنجازات هذا األسبوع
 -1نرحب ببعض الموظفين الجدد الذين حلو محل موظفين
المستقيلين بسبب ظروف شخصية أو غير متوقعة في الفصل
الدراسي الماضي:
* األستاذ ألبرت معلم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لمرحلة
الثانوية سيغطي ل  3أشهر بدال من األستاذة شاهينا .
* األستاذ عمر معلم التربية اإلسالمية لمرحلة الثانوية
يحل محل األستاذة ميرا .
* األستاذة رقية معلم التربية اإلسالمية لمرحلة االبتدائية
يحل محل األستاذ لؤي الذي انتقل إلى الثانوية ليغطي بدال من
األستاذ طه .
* األستاذة روز وحدة دعم التعلم ستغطي بدال من األستاذة زينب و
التي هي في إجازة امومة لمدة  6شهور
 -2تم افتاح ملعب كرة السلة بمبارة ممتعة وشيقة بين فريق
الطالب وفريق المعلمين  ،ولقد كانت النتيجة النهائية لصالح فريق
المدرسين بنتيجة .18-22

الفعاليات القادمة
& امتحانات كامبريدج الدولية .
& اجتماع مجلس أولياء األمور بتاريخ / 24يناير .

األعزاء أولياء األمور
أهال بكم من جديد بعد العطلة الشتوية .أريد أن أغتنم أيضا
هذه الفرصة ألتمنى للجميع عاما جديدا ( )2017حافال
باإلنجازات ونأمل أن تتحقق كل أحالمكم و أمنياتكم .كما
أود الترحيب بأولياء األمور الجدد الذين قاموا بتسجيل
أبنائهم في مدرسة عزان بن قيس العالمية .نتمنى أن
يستقروا بسرعة و يستمتعوا بوقتهم في المدرسة.
جميع طالب الصف  12و طالب البرنامج الدولي يوئدون
امتحاناتهم الخارجية حاليا  .الحصص االعتيادية لطالب
الثانوية العامة ستستأنف في  /5فبراير.2017 /
سيتم إصدار تقارير الفصل الدراسي األول يوم االحد
/ 22يناير وسوف يعقد اجتماع أولياء األمور والمعلمين
يوم الثالثاء  /24يناير .ومن المهم أن يحاول أولياء
األمور الحضور لالجتماع لمناقشة تقدم أبنائهم  .كما أننا
نحثكم على احضارهم معكم بحيث يمكن أن يكون هناك
تواصل ثالثي األطراف و سيستمعون مباشرة إلى ما يقال
عن تعلمهم و دراستهم.
سيقوم طالب الصف  6و  8بتأدية اختبارات كامبردج
الدولية .هذه االختبارات مهمة جدا حيث أنها تعطي أولياء
األمور انطباعا حول مستوى أبنائهم  .بالرغم من وجود
حد أدنى من الرسوم التي يتعين دفعها إال أننا نريد حقا أن
نحث أولياء األمور على تسجيل أبنائهم لهذه االختبارات.
إذا كان لديك أي أسئلة بخصوص هذه االختبارات ال تتردد
في االتصال إما باألستاذة غليندا (االبتدائي) ،أو األستاذة
ليديا (الثانوي) أو األستاذة أليسون (موظف االختبارات
الدولية).

ال يزال هناك عدد كبير من أولياء األمور الذين لم يسددوا
رسومهم المدرسية .نود أن نطلب منكم سداد الحساب
الخاص بكم .إذا كان لديكم أي أسئلة بخصوص الرسوم
الخاصة بكم ،يرجى االتصال باألستاذة إلهام أو بمكتب
المالية.
شكرا لكم .

تذكير هام
الزي المدرسي  :يتوقع من جميع الطالب لبس المعطف الخاص
بمدرسة عزان بن قيس العالمية خالل أيام الطقس البارد،
والمعاطف األخرى ال يسمح بها خارج الصف أو عند دخول مبنى
المدرسة أو عند مغادرته .نشكركم مقدما على دعمكم.

