IPK 3-Way Conferences, 13-14th October 2020
(Student, Parent, Teacher Interviews)
5 Oct 2020

Dear Parents and Guardians,
You are invited to attend the Three-Way (online) Conferences for students from Pre-K to Grade 5
on Tuesday and Wednesday, 13-14th October, between 8:30am and 5pm. Your son or daughter
will be required to attend with you online. There will be a series of these conferences throughout
the year.
Three Way Conferences play an important role in helping you to understand your child’s progress
to date. A Three Way Conference actively involves parents, students and teachers in reflecting on
student progress, discussing work samples and setting future learning goals. Each conference will
last for approximately 12-15 minutes. The online link for the conference is the same Google link
for your child’s Google Classroom live sessions. If you require an additional conference with your
child’s subject teachers please contact them directly to arrange a convenient time.
Tuesday 13th
 Pre-K to Grade One: 8:30 – 11:30am / 2:50 – 4:50pm
 Grades 2 to 5: 11:10am – 1:50pm (blue) / 2:50 – 4:50pm (orange & blue)
Wednesday 14th
 Pre-K to Grade 1: 8:30 – 11:30am
 Grades 2 to 5: 11:10am – 1:50pm (orange)
We anticipate over 500 meetings taking place during these days and in many cases parents will
require interpreters. As you can imagine this will take a lot of organisation in order for the days
to run smoothly, a little bit of help from your side by coming on time to your meeting so you don’t
miss your appointment. Instructions for making an online appointment are attached, which
includes all class teachers and choice of interpreters. Should you need assistance, contact your
son/daughter’s class teacher, or contact the front reception, 07 236 3997.
We look forward to seeing you on the day.
Thank you for your cooperation.
Wayne Richardson
Head of school IPK

Secondary and PYP Primary:
BC Primary:

PO Box 975, Ras Al Khaimah, UAE Telephone: +971 (0)7 2362441 Fax: +971 (0)7 2362445
PO Box 33235, Ras Al Khaimah, UAE Telephone: +971 (0)7 2363995 Fax: +971 (0)7 2363944

How to make an appointment
Go to the website www.schoolinterviews.co.uk Choose Make a Booking. Enter the code for our
school: gsban
1. Enter your (parents’) email, your full name and
students’ name. There is an option for putting
more than one sibling (add another student).
2. Next you need to select your children’s teachers
from the list.
3. Now you can select available and convenient times
for your children’s teachers. Due to other bookings
some times may not be available.
4. When you have successfully completed your
booking you will see and receive the confirmation message. Bookings can be changed
later. If needed.
The on-line booking system is available from now and will be closed on Monday 12th, at 3:00pm.
Book early to get the times you want.
If you have any difficulty using this system you can visit / contact your child’s class teacher and
they can help you with the booking process, or phone PYP reception: 07 236 3997
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االجتماع الثالثي 14-13 ،أكتوبر 2020
(التلميذ ،ولي األمر ،المعلم)

 5أكتوبر 2020
أولياء األمور الكرام ،
نود دعوتكم لحضور "االجتماع الثالثي عن بعد " لتالميذ أكاديمية رأس الخيمة قسم –  -IPKمن الـحضانة إلى الصف
الخامس االبتدائي يومي الثالثاء و األربعاء الموافق  14-13أكتوبر ،من الساعة  8:00صباحاً و حتى الساعة  5:00مسا ًء .و
سيطلب من ابنكم  /ابنتكم حضور هذا االجتماع .كما نود إعالمكم بوجود مجمموعة من هذه االجتماعات على مدار العام
الدراسي.
حيث يلعب "االجتماع الثالثي " دوراً هاما ً في مساعدتكم على فهم التقدم األكاديمي الخاص إلبنكم  /ابنتكم .كما يساعد كالً من
أولياء األمور ،التالميذ و المعلمين في المشاركة على فهم العملية التعليمية الخاصة بالتلميذ ،مناقشة أوراق عمله و تحديد أهداف
التعلم المستقبلية.و ستكون مدة االجتماع  15-12دقيقة تقريباً .و سيتم استخدام الرابط نفسه الموجود على منصة جوجل كالس
روم الخاص بالتلميذ لعقد هذا االجتماع .إذا كنتم بحاجة الجتماع إضافي مع معلمي ابنكم  /ابنتكم ،فيرجى التواصل معهم مباشرة
لتحديد الموعد المناسب.
الثالثاء  13أكتوبر



رياض األطفال حتى الصف األول االبتدائي 11:30 – 8:30 :صباحا ً  4:50 – 2:50 /مسا ًء.
الصف الثاني االبتدائي حتى الصف الخامس االبتدائي 1:50 – 11:10 :ظهراً ( للمجموعة الزرقاء)  4:50 – 2:50 /مسا ًء
(للمجموعة البرتقالية و الزرقاء).

األربعاء  14أكتوبر


رياض األطفال حتى الصف األول االبتدائي 11:30 – 8:30 :صباحاً.



الصف الثاني االبتدائي حتى الصف الخامس االبتدائي 1:50 – 11:10 :ظهراً ( للمجموعة البرتقالية)

نحن نتوقع حدوث ما يزيد على  500مقابلة خالل النهار ،وقد يطلب العديد من أولياء األمور مترجما ً لهم ،وهذا يستدعي إلى
الكثير من التنظيم ،لذا فإننا نرجو المساعدة من جانبكم بالحضور في الوقت المحدد لالجتماع حتى ال يفوتكم الموعد المخصص
لكم.
سيتم إرفاق التعليمات لتحديد الموعد ( أون الين ) الذي يتضمن أسماء معلمي الفصول باإلضافة إلي معلمي المواد األخرى،
واختيار المترجمين  .إذا كنتم بحاجة إلىالمزيد من المساعدة ،يرجى التواصل مع معلم صف ابنكم  /ابنتكم ،أو االتصال مباشرة
مع مكتب االستقبال على الرقم. 07 236399:
نحن نتطلع إلى رؤيتكم في ذلك اليوم.
شكرا لتعاونكم.
تحياتي،
وين ريتشاردسون
مدير المرحلة االبتدائية IPK -
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كيفية تحديد الموعد :
يرجى الذهاب إلى موقع الويب  www.schoolinterviews.com.auاستخدام الرمز الخاص بالمدرسة gsban :
 .1يجب إدخال البريد اإللكتروني الخاص بكم (ولي األمر) ،اسمكم
بالكامل واسم التلميذ .من الممكن إضافة أكثر من ابن في االختيار
(إضافة تلميذ آخر).
 .2ثم قم باختيار اسم معلم التلميذ من القائمة .
 .3يمكنكم تحديد األوقات المتاحة والمناسبة لمعلم التلميذ وفي حال
انشغالهم في هذا الوقت يمكنكم اختيار وقت آخر.
 .4عندما يتم إكمال الحجز الخاص بكم بنجاح سوف تظهر لكم صفحة
تأكيد الموعد.
نظام الحجز عبر اإلنترنت متوفرمن اآلن وسيتم إغالقه يوم االثنين الموافق  12أكتوبر في تمام الساعة  03:00ظهراً .احجز
مبكراً للحصول على األوقات التي تريدها .
إذا كنتم تواجهون أية صعوبة في استخدام هذا النظام يمكنكم التحدث الى معلم الصف الخاص بكم وهو يستطيع مساعدتكم في
عملية الحجز أو التواصل مع االستقبال على الرقم.07 2363997 :
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