
 

             April 15th, 2014 

Dear Parents, 

We are delighted to welcome you to our Student Led Conferences which will take place on Tuesday the 29th April. 

Similar to our recent Three Way Conferences, we will require you to book a time slot so there is no unnecessary waiting. 

Also your child will be present, as they are the leaders in this conference! 

The conference will take the following format:  

-Your child will introduce you to the teacher and explain the conference plan to you. 

-They will then lead you through four/five stations, each one will have an activity based on the different subjects they 

are learning about in school, the last of which will be their portfolio where they will explain their chosen samples of 

work. 

- It is important that you follow their lead as the timing of Student Led Conferences is very exact, for this reason we 

request that all parents are punctual for their appointment. 

-Your child will then write a self-evaluation and we ask that you complete a reflection on how you think your child did. 

The teachers will be present in the classrooms. They will be there to support the students during the conferences and to 

share a few brief words with you at the end. This is really a chance for teachers, as well as parents to see and hear how 

much the students have learned this year. It greatly benefits the students by giving them more responsibility for their 

learning and it is helpful to parents as you gain a greater understanding of the kind of work your child is doing and how 

you can help them. 

The next step for you is to book a time slot with your child’s homeroom teacher via email or the Grade website. 

If you have any questions or queries relating to this year’s Student Led Conferences, please do not hesitate to contact 

me and I look forward to meeting you on the 29th! 

Thank you for supporting your child’s education, 

Yours sincerely, 

Patricia Maher 

PYP Coordinator 

 

 T: 02 4493704 | ext 3553 | p.maher@ens.sch.ae 
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 ، حضرات األولياء الكرام

 . 9102 أبريل 92الثالثاء  يوم لحضور المؤتمر بقيادة الطلبة الذي سيقاميسعدنا أن نرحب بكم 

وألن .  موعد لتفادي االنتظار وكسبا للوقتحجز  حضراتكم  طلب منومطابقة لما قمنا به في المؤتمر الثالثي السابق سن

 اية المرجوه منه.الطالب هم القادةسيكون  حضورهم مهم في هذا المؤتمر لتحقق الغ

 : على الهيئة التاليةالمؤتمر  سيكون 

  .سيعرفكم الطالب/الطالبة على مدرس الفصل و شرح مخطط المؤتمر 

 بالمواضيع التي تعلمها الطالب يتعلقنشاط  محطة أربع / خمس محطات ، و لكل  إلى  يقودك الطالبوبعد ذلك س 

 تلك المحطات ستكون محطة ملف الطالب التي سيتحدث فيها عن أعماله خالل السنة. في المدرسة، وآخر

  الطلبة حتى يتسنى للجميع االستفادة مع أبنائهم توقيت المؤتمر بقيادة ب التقيدمن المهم 

 .سيقوم الطالب بكتابة تقييم ذاتي لنفسه وسنطلب منكم القيام بالشيء ذاته وتقييم عمله في هذا اليوم 

مع موجزة الكلمات الخالل المؤتمر وتبادل بضع لدعم الطلبة  الفصول الدراسية  متواجدين داخل المعلمين  ن سيكو

 ما تعلمههو فرصة للمعلمين وكذلك اآلباء واألمهات لنرى ونسمع  المؤتمر نهاية المطاف. هذا أولياء األمورفي 

الخطوة التالية بالنسبة ه التعليميه خالل العام الدراسي . ، وإعطاء الطالب مسؤولية التحدث عم رحلت الطالب هذا العام

 . البريد اإللكترونيعبر  معلم الفصل مع  حجز موعدلك هو 

إذا كان لديك أي أسئلة أو استفسارات تتعلق بقيادة المؤتمرات الطالبية لهذا العام، ال تترددوا في االتصال بي ، وأنا 

  92 من هذا الشهر في التاسع والعشرينأتطلع إلى لقائكم 

 ، مشكرا لكم لدعم تعليم طفلك

 تفضلوا بقبول فائق االحترام ،

 باتريشيا ماهر
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