September 3, 2013
Dear Parents,
The Grade 1 team would like to welcome you and your child to Grade 1. We are looking forward to the
year and getting to know you and your family better. This is going to be a very exciting year with many
learning opportunities and exciting ventures. All the teachers have worked hard in preparing for this
academic year and can’t wait to get started.
At ENS we aim to protect our environment and we teach the children about preserving the natural
resources. As part of this initiative ENS has decided to create a special user-friendly Grade 1 website
that will keep you updated with everything happening at school and in your child’s classroom. Please
refer to this daily as we will not have communication books this year and the website will be the primary
source of notices and homework once it is ready. We will provide you with additional information once
the website is ready.
All Grade 1 students will be dismissed from their classroom at the end of each school day. The
students will only be allowed to leave with an adult: parent, nanny or driver. Students will not be allowed
to leave with siblings. Please collect your child at 2:45pm, but not any earlier as the doors to the Grade
1 pod will only be opened at 2:45 (it is often upsetting/distracting for your child to see you before we
complete our end of day routine). Also, please keep in mind that Tuesdays are always short days and the
school day ends at 12:30. If your child usually travels home by bus and you would like to collect him/her
yourself on any particular day please inform the classroom teacher via email or a message through the
PCO. Verbal messages from students will not be accepted. If this procedure is not followed, your child
will be put on the bus at the end of the day.
Please do not hesitate to contact your child’s teacher if you have any questions or concerns (please see
teachers’ email addresses below). Our aim is to make your child’s year in Grade 1 a happy and successful
one. We look forward to working with you to fulfill this aim.
Regards,
The Grade 1 Team
Pod A
Pod B
1.1 Ms. Josephine j.gallagher@ens.sch.ae
1.6 Ms. Martina m.mullins@ens.sch.ae
1.2 Ms. Christine c.briston@ens.sch.ae
1.7 Ms. Andrea
a.dufour@ens.sch.ae
1.3 Ms. Shannin s.klaasens@ens.sch.ae
1.8 Ms. Sarah
s.giles@ens.sch.ae
1.4 Ms. Lorissa
l.gaber@ens.sch.ae
1.9 Ms. Terrey
t.hoosain@ens.sch.ae
1.5 Ms. Veronica v.doyle@ens.sch.ae
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Please provide your child’s teacher with your email address so you can be contacted with homework,
updates, and important notices regarding your child.
Child’s name: __________________________________
Father’s email address: _________________________________
Mother’s email address: _____________________________________

التاريخ  3 :سبتمبر 3103
أولياء األمور الكرام :
يود فريق الصف األول االبتدائي أن يرحب بكم وبطفلكم  .ونحن نتطلع بشوق في هذه السنة ،لتحصلوا على أفضل معرفة لكم ولعائلتكم  .و نتمنى أن يكون
متميز للغاية مع العديد من فرص التعلم والمشاريع المثيرة .وقد عملنا جميعنا بجد في التحضير لهذا العام الدراسي ،وكلنا شوق لبدءه
ا
عاما
في مدرسة اإلمارات الوطنية نهدف إلى حماية بيئتنا ،و تعليم األطفال كيفية المحافظة على الموارد الطبيعية .وكجزء من هذه المبادرة قررت مدرستنا إنشاء موقع
خاص للصف األول االبتدائي و الذي من خالله سوف نبقيكم على علم بكل ما يحدث في المدرسة والفصول الدراسية الخاصة بطفلك .يرجى متابعة الموقع
الخاص بالصف األول االبتدائي و الرجوع إليه بشكل يومي  ،كما أنه لن يكون لدينا دفاتر المتابعة اليومية لهذا العام والموقع سيكون المصدر الرئيسي
لإلشعارات والواجبات المنزلية .وسوف نكون على أتم استعداد لنقدم لكم معلومات إضافية في كل مرة على الموقع الخاص بالصف األول االبتدائي .
لن يتم السماح للطالب بمغادرة المدرسة خالل ساعات الدوام الرسمية  ،و يسمح لهم بالمغادرة في نهاية اليوم الدراسي فقط  .وسيسمح للطالب المغادرة مع
الكبار :األم ،المربية أو السائق ،و لن يسمح لهم بالمغادرة مع األشقاء .و يمكن أخذ الطالب في الساعة  ،54:20و ليس قبل ذلك  ،كما سيتم فقط فتح
األبواب أمام الصف األول االبتدائي قرابة الساعة ( 4:20حتى ال يتشتت ذهن الطالب عند رؤية ولي األمر قبل نهاية اليوم ).
أيضا ،يرجى العلم أن يوم الثالثاء هو دائما يوم قصير وينتهي الساعة  .04:25و إذا كان الطالب عادة يذهب إلي بيته بالحافلة و كنت ترغب بأخذه بنفسك
في أي يوم معين يرجى إبالغ معلم الصف عبر البريد اإللكتروني أو رسالة من خالل مكتب التواصل مع أولياء األمور ( ، )PCOو لن يتم قبول رسائل شفهية
من الطالب .إذا لم يتبع هذا اإلجراء سيذهب الطالب بالحافلة في نهاية اليوم.
ال تترددوا في االتصال بمدرس الطالب إذا كان لديك أي أسئلة أو استفسارات (يرجى االطالع على عناوين البريد اإللكتروني للمعلمات أدناه) .هدفنا هو جعل
السنة سعيدة وناجحة و محببة لطفلك .ونحن نتطلع لتعاونكم في سبيل تحقيق هذا الهدف.
مع تحيات ،فريق الصف األول االبتدائي.
القسم ( أ)

القسم (ب)

 .1/1أ .جوزفين j.gallagher@ens.sch.ae :

 .6/1أ .مارتينا m.mullins@ens.sch.ae :

 .2/1أ .كريستين c.briston@ens.sch.ae :

 .7/1أ .أندرياa.dufour@ens.sch.ae :

 .3/1أ .شانين s.klaasens@ens.sch.ae :

 .8/1أ .سارةs.giles@ens.sch.ae :

 .4/1أ لوريسا l.gaber@ens.sch.ae :
 .5/1أ .فيرونيكا v.doyle@ens.sch.ae :

 .9/1أ .تيريt.hoosain@ens.sch.ae :

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الرجاء توفير لمعلم طفلك عنوان البريد اإللكتروني الخاص بك حتى تتمكن من معرفة الواجبات المنزلية ،والتحديثات ،ومالحظات هامة بشأن طفلك.
اسم الطفل

______________________________________________ :

عنوان البريد اإللكتروني األب ______________________________________________ :
عنوان البريد اإللكتروني األم ______________________________________________ :

