
  

 

 

 

09.11.2019 

Ref: sst/SLT/205/1920 

 

Parents training on Bravo Bravo Application 

 

Dear Parents, 

 

We invite you to an interactive Workshop for parents 

about the new BravoBravo application which the 

school is launching next week for all Arabic speakers 

students from Year 1 to Year 4. 

 

Day: Tuesday 12/11/2019 

Time: 7:15-7:50 AM 

Venue: EMS Wakra Gym 

 

This application has a focus on Arabic, BravoBravo 

will help learners practice different skills while having 

fun. This will help improve their academic 

performance in Arabic. You can find more information 

about BravoBravo on this website 

www.bravobravoapp.com 

 

 

We ask those attending the Workshop to please 

download the BravoBravo application before the 

training and make sure that your device has access to 

the internet during the workshop. There is a link at the 

bottom of this letter, which will allow you to download 

the application. Following the workshop, we would ask 

you to download this application on your child’s device 

which they can then use at home. 

 

We will provide the students with their own user name 

& password later this week. 

Thank you 

 

School Management.  

 

 

 

ورشة تدريبية لألهل على تطبيق برافو فرافو في اللغة 

 العربية

 الكرام، الرابعأمور الطلبة من الصف األول وحتى أولياء 

 

المخصصة لألهالي أنتم مدعوون لحضور الورشة التدريبية 

على برنامج برافو برافو الذي ستطلقه المدرسة األسبوع القادم 

لجميع الطلبة من الصف األول وحتى الصف الرابع للطلبة 

 الناطقين بالعربية لغة أولى.

 

 12/11/2019اليوم والتاريخ: الثالثاء 

 صباًحا. 7:50 – 7:15الوقت: من الساعة 

 –المدرسة اإلنجليزية الحديثة  –المكان: الصالة الرياضية 

 الوكرة

 

يرجى العلم بأن تطبيق برافو برافو لمهارات اللغة العربية 

طلبتنا في ل مختلفة مهاراتعدّة سيساهم بشكل كبير في تطوير 

للغة العربية من خالل اللعب والتسلية، وسيحسن من أدائهم ا

األكاديمي ويمكنكم التعرف على البرنامج من خالل الموقع 

 www.bravobravoapp.comاإللكتروني 

 

 

يرجى تحميل تطبيق برافو برافو على أجهزتكم الذكية أو 

قبل الحضور للورشة ن خالل الروابط أدناه مهواتفكم المحمولة 

، وكذلك تحميلها من أنها مزودة باإلنترنت وقت الورشة والتأّكد

 .على أجهزة أبنائكم التي سيعملون عليها في المنزل

 

 

 

سيتم تزويد الطلبة باسم المستخدم وكلمة المرور للتطبيق حال 

 الجهة الموردة للتطبيق.وصولها من 

 مع خالص الشكر

 

 إدارة المدرسة

 

Mobile Application: 

Google Play    (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.oakleaves.bravobravo) 

Apple Store   (https://itunes.apple.com/us/app/bravobravo/id1193580334?ls=1&mt=8) 
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