
 

 
 

Ref: ast/AS/0442-1718 

March 14, 2018 

Primary Three Way Conferences 

Dear Parents, 

You are invited to attend Three Way Conferences for students from KG - Year 6 on: 

Wednesday 21st March between 2.30 - 5.30pm   

Thursday 22nd March, between 7.00am - 12.30 pm.  

Please note that this means there will be no after school activities for children on Wednesday 
21st March and there will be no school for children on 22nd March.  Children from KG to Yr 6 
will come along with parents for the conference. 

Three Way Conferences play an important role in helping you to understand your child’s progress.  A 
Three Way Conference actively involves parents, students and teachers in reflecting on student 
achievement, discussing their latest report, sharing work samples and setting future goals.  

Here is the link for additional information and suggestions on how you can prepare yourself and your 
child to get the most out of the Three Way Conferences. It is also very important that you have look at 
the school report via the portal and have shared it with your child.  Please read the link before 
attending the conference. 

Teachers (homeroom and Arabic/Islamic Studies) will add the Book Me sign up on their google site 
page so you can make your appointment.  Please only book ONE time slot for homeroom and one for 
Arabic/Islamic Studies. You can meet with your homeroom teacher in their classroom and the 
Arabic/Islamic staff will be in the gym. Each conference will last for approx 15 minutes and you will 
be expected to complete your conference by the end of your appointment time.  If more time is 
required you can make another time to meet with the teacher. We encourage you to sign up quickly.  

 

It is important to remember that there will be no supervision on any of the playground or grass areas 
during parent conferences so we recommend that you only bring EMS students for conferences. Other 
siblings can attend the conference and sit quietly at the back of the room. 

We are looking forward to this new initiative at EMS and believe it is a positive way forward for the 
future. 

Kind regards 
 

Joneen Walker      Angela Smith 

Lower Primary Principal     Upper Primary Principal 

 

https://docs.google.com/document/d/1O-mZTvKvizB4aaRGT3zpJAWIBRC0BCSmtGJRppcIoV8/edit


 

 

 

 2018مارس،  14

 السادة أولياء األمور الكرام،

 

يسرنا أن ندعوكم لحضور االجتماع الثالثي األطراف الخاص بالطالب من مرحلة رياض األطفال إلى الصف السادس وذلك في األوقات 
 التالية:

 مساء   5:30لى إ 2:30مارس من الساعة  21ربعاء يوم األ

 ظهرا   12:30إلى صباحا   7:00مارس من  22يوم الخميس 

وأنه لن يكون هناك دوام مدرسي  مارس،  21عدم وجود أنشطة ما بعد المدرسة يوم األربعاء الموافق أن هذا يعني بمالحظة اليرجى 
ابنتكم معكم ،إال أنه يتطلب حضور ابنكم/ مارس 22لطالب رياض األطفال والمرحلة االبتدائية حتى الصف السادس االبتدائي يوم الخميس 

 جتماع فقط.لال

 

من أولياء األمور  تكم الدراسي حيث يقوم بإشراك كلإن االجتماع ثالثي األطراف يلعب دورا  هاما  في مساعدتكم في فهم تقدم ابنكم/ابن
 والطالب والمعلمين في التفكير في إنجازات الطالب ومناقشة آخر تقرير مدرسي ومشاركة نماذج من األعمال الصفية وكذلك وضع أهداف

 مستقبلية.

تهيئة ولي األمر والطالب من أجل  قبل حضور االجتماع حيث أنه يقدم معلومات إضافية ومقترحات لكيفية linkيرجى االطالع وقراءة 
على التقرير المدرسي قبل االجتماع من خالل بوابة أولياء األمور ومشاركته مع  االطالعمن المهم كما أنه اع، أفضل النتائج من هذا االجتم

 ابنكم/ ابنتكم.

ريخ قطر والتربية العربية وتا على صفحة جوجل الخاصة بمعلمي الصفوف ومعلمي اللغة حجز الموعد يرجى العلم بأنه سيتم وضع رابط 
سالمية. ستعقد العربية وتاريخ قطر والتربية اإل خرى لمعلمي اللغةأفقط لمعلم/معلمة الصف و زمنية واحدةمدة سالمية، يرجى حجز اإل

سالمية وتاريخ قطر ستعقد داخل الصالة ماعات اللغة العربية والتربية اإلاالجتماعات الخاصة بمعلمي الصفوف بصف كل منهم، أما اجت
ويتوقع منكم االنتهاء في الوقت المحدد، في حال احتياجكم إلى مزيد من  دقيقة تقريبا   15ر لمدة الرياضية، مع العلم بأن االجتماع سيستم

 الوقت يمكنكم طلب موعد آخر لمقابلة المعلم/ المعلمة. نحن نشجعكم على حجز الموعد سريعا .

االجتماعات لذا فأننا نوصي بإحضار طالب مالحظة بأنه لن يكون هناك أي إشراف على المالعب أو المناطق العشبية أثناء هذه اليرجى 
 الجلوس أثناء االجتماع بهدوء في جانب الصف. ألخوةديثة فقط لالجتماع ويمكن لحالمدرسة اإلنجليزية ال

 الجديدة من المدرسة اإلنجليزية الحديثة ونؤمن بأنها طريقة إيجابية للمستقبل . نحن نتطلع إلى هذه المبادرة

 

 ياتمنأطيب التمع 

 

 أنجيال سميث         جونين واكر 

 مديرة المرحلة االبتدائية العليا      مديرة المرحلة االبتدائية الصغرى

 

https://docs.google.com/document/d/1O-mZTvKvizB4aaRGT3zpJAWIBRC0BCSmtGJRppcIoV8/edit

