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4- Ask your student if they need additional
help with specific subjects- every child
has unique abilities and talents and
sometimes we need to invest extra time to
develop knowledge and understanding of
subjects that may not be our first choice.
For instance, not liking Math or Science
is not a reason not to do well in those
subjects – it simply means that we need to
teach our children the value of endurance
and hard work.
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5- Let them know that you have high
expectations of the academic performance
- when you do, your child will do better
academically.
I trust you will find the above helpful and
I am confident that with our combined
efforts and support our students will
achieve outstanding results.

مدير مدرسة الحكمة الدولية
أولياء أمور الطلبة األعزاء ،
يطيــب لــي أن ألتقيكــم مجــددا عبــر هــذه النشــرة
حيــث اجتــاز طلبتنــا الربــع الدراســي األول بنجــاح
واســتقرار مــن خــال الجهــد الرائــع الــذي بذلــه
طلبتنــا ففــي خــال الشــهر الحالــي قمــت بعــدة
جــوالت تفقديــة وذلــك بركــوب الحافلــة مع طلبتنا
وعلــى الرغــم مــن اختــاف المســافات التــي
يجتازهــا طلبتنــا للحضــور إلــى المدرســة وحرصهم
علــى االلتــزام بالوقــت المحــدد حيــث يســتغرق
بعضهــم الســاعة ونصــف الســاعة يوميــا للمجــيء
إلــى المدرســة كل الشــكر والتقديــر ألوليــاء األمــور
الكــرام وطلبتنــا علــى ثقتهــم الدائمــة واختيــار
الحكمــة الوجهــة التعليميــة المناســبة لهــم .
قــام طلبتنــا بالعديــد مــن األنشــطة والمهــام
قــدم طلبتنــا اختبــار
التعليميــة المختلفــة فقــد
ّ
“الســات“ وكلــي ثقــة بــأن النتائــج التــي ســينالها
طلبتنهــا ســتكون جيــدة حيــث أن تقريــر النتائــج
تزيــن
سيرســل للمدرســة خــال شــهر نوفمبــرّ ،
طلبتنــا بالقبعــات الجميلــة والمبدعة يــوم القبعات
 ،أمــا عــن القــراءة فلهــا النصيــب األكبــر وذلــك
خــال أســبوع القــراءة والكتابــة .
ومــع نهايــة الربــع الدراســي األول وبدايــة ربــع
آخــر  ،أضــع بيــن أيديكــم مجموعــة مــن النصائــح
واإلرشــاردات والتــي مــن شــأنها أن تعــزر ثوابــت
النجــاح واإلرادة القويــة فــي مســيرة طلبتنــا
ً
الحقــا:
الدراســية والعمليــة
 -1ضــرورة االلتــزام بالحضــور اليومــي إلــى
المدرســة وااللتــزام بالتوقيــت المدرســي والــذي
يســاعد علــى االســتفادة القصــوى مــن كافــة
الخبــرات المدرســية التــي ّ
يتلقاهــا طلبتنــا يوميــا .

ومــن النقــاط المهمــة التــي نــود تذكيركــم بهــا
ضــرورة النــوم المبكــر والــذي يعكــس إيجابيــا علــى
أداء الطلبــة وتطــور مهاراتهــم حيــث ينصــح
بالنــوم لمــدة  8ســاعات متواصلــة يوميــا.
 -2متابعــة الواجبــات يوميــا مــع الطلبــة واالطــاع
عليهــا مــن خــال األجنــدة اإللكترونيــة المتوفــرة
علــى موقــع المدرســة .
-3قــراءة بعــض الكتــب المحببــة لهــم ومعهــم
 ،وذلــك مــن أجــل تنميــة حــب القــراءة فــي
نفوســهم وزيــادة محصولهــم اللغــوي وذلــك
باتبــاع وســائل مشــجعة علــى ذلــك حيــث يكتســب
الطلبــة معظــم ســلوكياتهم مــن خــال الخبــرات
التــي ّ
يتلقونهــا مــن األســرة والمدرســة
 -4تعتبــر اختــاف القــدرات مــن النقــاط المهمــة
والتــي يجــب التركيــز عليهــا حيــث يختلــف الطلبــة
فيمــا بينهــم فــي قدراتهــم والمهــارات التــي
يكونوهــا لبعــض المــواد ،فنجــد بعــض الطلبــة
يجــدون صعوبــة فــي فهــم مــادة الرياضيــات
أو العلــوم وبالتالــي يأتــي هنــا دور المدرســة
وأوليــاء أمــور الطلبــة بضــرورة إعطــاء الطلبــة وقــت
ومجهــود إضافيــا وتعليمهــم كيفيــة التغلــب علــى
تلــك التحديــات بزيــادة القــدرة والمجهــود لتحقيــق
نتائــج أفضــل .
 -5علينــا أن نشــجع طلبتنــا دائمــا بــأن يرفعــوا
ســقف طموحاتهــم وأن نذكرهــم دائمــا أنهــم
يســتطيعون فعــل وإنجــاز األفضــل دائمــا.
آمــل أن تفيدكــم المعلومــات الســابقة وكلــي ثقــة
بــأن تعاونكــم الدائــم معنــا يضمــن لنــا تحقيــق
نتائــج رائعــة ومتقدمــة .

Dear Parents,
I hope this newsletter finds you well.
We have had a very successful first quarter
and our students are well settled in their
academic routines. I am sure you have
noticed, AHIS students have a charged
and rigorous academic life and they work
very hard to succeed. Recently, I took
some of the buses with our students and I
gained a new appreciation of their efforts
to attend school. Many of our students
travel almost one and a half hours daily
– morning and afternoon to reach campus
that is no small accomplishment and I am
humbled and grateful for having so many
parents resolved to send their children to
AHIS.
During the month of October, our students
sat for their PSAT exams and I am confident
that they did well – result will be available
later in November. Additionally, we had
”our traditional and famous AHIS “Hat Day
and, as I write this article, our “Reading
and Writing Week” is well underway. As
we come to the end of a very successful
first quarter, we are looking forwards to
the next three quarters of the academic
year with excitement and I wish to take this
opportunity to highlight a few factors that
will set our children foundation for success
in school and in life. Please consider the
following:
1- It is important for your child to attend
school daily and to arrive on time, ready
for the day’s learning activities. - We have a
few cases of students who are often late to
class and are visibly tired. Please make sure
that your child goes to bed early and have
sufficient time to rest. Sleep is particularly
important for growth and development
and children should come to school with a
good eight hours sleep behind them.
2- See that all homework assignments
given by teachers are completed. - Please
take time daily to sit with your child and
go over their assignments and homework
– you may check the weekly agenda online
at www.alhekma.com/ parents_login/
3- Read daily to and with them to develop
a love for reading and to promote literacy
skills.
- Just like eating, in many ways your child’s
reading habits will be determined by family
experiences and exposure – remember,
your child also learns from your behavior
– indeed they are great observers.

