
         
                                                
  

THE ENGLISH MODERN KINDERGARTEN 

 

Ref: sst/AR/172/1920 

October 9, 2019 

 

Dear parents, 

 

The English Modern School is keen on 

applying the Ministry of Education and Higher 

Education instructions as well as considering 

the welfare of the students. Based on that, the 

School has submitted a request to exempt our 

students from implementing the new policy of 

the three compulsory subjects for the academic 

year 2019-20, and the request has been 

approved. Accordingly, the school will prepare 

teaching plans based on students’ ages, which 

will prepare students emotionally and 

academically for the next academic year. 

If you have any enquiries or comments, please 

note that the Arabic department will host a 

workshop discussing the scientific framework 

for the mental developments of students, the 

workshop will be on Monday October 14, 

2019 from 6:00 pm – 7:00 pm. The 

workshop venue will be at EMS Wakra 

Gym.  

 

Thank you for your cooperation. 

Dr. Jalal Adi 

Head of the Arabic Department  

 2019أكتوبر،  9 

 السادة أولياء األمور الكرام،

 

يرجى العلم بأنه حرصاً من إدارة المدرسة اإلنجليزية 

الحديثة على االلتزام بالتعليمات الصادرة عن وزارة 

التعليم والتعليم العالي ومراعاة لمصلحة أبنائها الطلبة؛ 

فإن المدرسة تقدمت بطلب للحصول على استثناء من 

تطبيق معادلة الصفوف لمناهج المواد اإللزامية الثالث 

وقد تمت الموافقة على  2020-2019الدراسي للعام 

ً لجميع المدارس  ذلك. على أن يكون التطبيق إلزاميا

التي تتبع المنهج البريطاني ابتداًء من العام الدراسي 

. وعليه، فإن المدرسة ستقوم بإعداد 2020-2021

الخطط الدراسية ضمن المستوى األكاديمي المتوافق 

سياً وأكاديمياً خالل العام عمرياً مع طالبنا إلعدادهم نف

 الدراسي المقبل. 

 

للمزيد من المالحظات واالستفسارات، يرجى العلم 

بأن إدارة قسم اللغة العربية ستقوم بعقد ورشة عمل 

تستعرض في بعض جوانبها اإلطار العلمي للنمو 

يوم االثنين الموافق العقلي عند الطالب وذلك مساء 

 7:00 – 6:00الساعة  من، 2019أكتوبر،  14

اضية للمدرسة اإلنجليزية مساًء، في الصالة الري

  .الحديثة

 

 

 شاكرين لكم حسن تعاونكم.

 رئيس قسم اللغة العربية 

  د. جالل عدي


