
FIRST PARENTS TEACHER MEETING  
(MEET AND GREET THE SUBJECT TEACHER)  

TERM 1 AY 2022/2023 
 
Date: 18/10/2022                 Ref: 2022/22
        

Dear Parents, 

 

Greetings! 

    AIAS team always aims to create a strong and 

close relationship between the parents and 

teachers. For this reason, we would like to inform 

you that we are conducting a Face-to-Face 

Parents Teachers Meeting to give you an 

opportunity to meet your children’s subject 

teachers and discuss their progress, behavioral 

concerns, and improvement tips. 

 

    The Parents Teachers Meeting will be 

conducted at AIAS Premises on Wednesday, 

October 26th, 2022, from 4:00 – 6:00 pm  

 

     Please complete the following surveys if you 

are willing to attend the Parents Teacher’s 

Meeting.  Select your kids’ grade level and section 

separately and the subject teachers that you would 

like to meet:  

Section Link 

KG (KG1 & KG2) Link 

Junior (Grades 1 to 3) Link 

Girls (Grades 4 to 12) Link 

Boys (Grades 4 to 12) Link 

 

     To have a successful meeting, we kindly 

request you to get ready with the questions and 

concerns that you want to share with the subject 

teachers so you can use the 5 minutes meeting 

productively with each subject teacher.  

Notes: 

1. All parents must have GREEN PASS on 

their AL HOSN APP to attend the meeting.  

2. Please use GATE NO.1 while entering and 

leaving the school on the mentioned day.  

Looking forward to seeing you 

 

Kind regards, 

Ms. Jessica Griffin 

School Principal 

 األعزاء، أولياء األمور
 

 التحيات! ا أطيب لكم من  
 

ة    يعمل  دائما   قوية أواصر  على تفريق مدرسة اإلتقان األمريكي ة الخاص 
د إعالمكم بب، . ولهذا الس  دريسي  العالقة بين أولياء األمور والكادر الت   نو 

جتماع بين أولياء األمور والمعلمين وذلك وجها  الرتيب  بأننا سنقوم بالت  
مادة، كل  معلمي  مقابلة  فرصة  لمنحكم  ابنكم   لوجه  ر  تطو  ومناقشة 

 . معهم ومالحظات هادفةأاألكاديمي، ومشاركة أي مشكالت سلوكي ة 
 

المدرسة وذلك يوم األربعاء  االسيتم عقد     26  الموافقجتماع في مبنى 
ابعة إلى الس ادسةاعة من شهر أكتوبر بين الس   .  الر   مساء 

 
التالرجاء   االستبيانات  في حضور  ّ  إتمام  راغبين  كنتم  حال  في  الية 

صفوف  ا باختيار  قم  فضال ،  والمعلمين.  األمور  أولياء  بنائكم أجتماع 
 وأقسامهم بشكٍل منفصل، باإلضافة إلى معلمي المواد الُمراد مقابلتهم. 

 
 

 القسم  الرابط 

 رياض األطفال  الرابط 

األول والثاني والثالث( )االبتدائي  الرابط   

 قسم البنات )من الرابع حتى الثاني عشر(  الرابط 

 قسم األوالد )من الرابع حتى الثاني عشر(  الرابط 

 
 

فالر  باللقيام   ُمثمر،  والن  جتماعٍ  األسئلة  من  عدد  تحضير  التي  جاء  قاط 
استغالل  بإمكانكم  ليكون  وذلك  المواد،  معلمي  مع  بمشاركتها  ترغبون 

 دقائق مع كل معلم.   5جتماع أال وهو السموح لالالوقت 
 

 :مالحظات
إبراز   .1 الكرام  األمور  أولياء  على  أخضريتوجب  على    مرور 

 جتماع. االوذلك لحضور  الحصنتطبيق 
خالل دخول ومغادرة المدرسة    1جاء استخدام البوابة رقم  الر   .2

 في اليوم المذكور. 
 

 ونأمل تشريفنا بحضوركم.   نشكركم على حسن تعاونكم معنا
 

 مع تحيات، 
 

 مديرة المدرسة
 السيدة جيسيكا جريفين 
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