August 30th, 2017
Routines Becoming Established
We are now two weeks into the new school year and we are working hard to help
students develop the routines and habits that are necessary to support student success at
school. We hope that the work we have done will carry into the return to school after the
Eid Al-Adha holiday.
Please ensure that your children are attending and on time to school each day. Arriving
late may cause children to feel anxious, as they enter a classroom where the lesson has
already started and they may feel disconnected. We also know that children who miss
more than ten percent of any school year start to show decline in their academic progress.
It is equally important that students get a proper amount of sleep each night. School starts
early at QAD and sleepy learners are not prepared to focus.
As children come back to school, it is also crucial that a regularly scheduled time for
homework and/or review reminds students of the importance of their school work. If
there is no specific homework on a particular evening, it is always useful to have students
read. High literacy rates are strong predictors of future academic success.
Our older students should begin to demonstrate self-directed study habits. We work hard
to help them develop the ability to take control of their learning and plan their path for
their academic future. Learning never ends and we want to make sure that our parents
and community partners help us instill the motivation to learn.
These suggestions will help us to build a better future for our students.
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بدأ تأسيس الروتين
نحن اآلن في األسبوع الثاني من السنة الدراسية الجديدة ،ونحن نعمل بجد لمساعدة الطالب على تطوير الروتين والعادات
الالزمة لدعم نجاح الطالب في المدرسة .ونأمل أن يؤدي العمل الذي قمنا به إلى العودة إلى المدرسة بعد عطلة عيد
األضحى المبارك.
يرجى التأكد من أن أطفالك يحضرون في الوقت المحدد إلى المدرسة كل يوم .قد يؤدي الوصول المتأخر إلى شعور األطفال
بالقلق ،حيث يدخلون الفصول الدراسية التي بدأ فيها الدرسة بالفعل وقد يشعرون بعدم االنتماء .ونحن نعلم أيضا أن األطفال
الذين يفتقدون أكثر من عشرة في المئة من أي سنة دراسية تبدأ مظاهر التراجع في التقدم الدراسي بالظهور  .ومن المهم
أيضا أن يحصل الطالب على كمية مناسبة من النوم كل ليلة .تبدأ المدرسة في وقت مبكر و المتعلمين النيام ليسوا على
استعداد للتركيز.
وعندما يعود األطفال إلى المدرسة ،من المهم أيضا أن يحدد الوقت المقرر بانتظام للواجبات المنزلية أو مراجعة الطالب
عملهم المدرسي .إذا لم يكن هناك واجب منزلي محدد في أمسية معينة ،فمن المفيد دائما أن يقرأ الطالب .وتعد معدالت
اإللمام بالقراءة والكتابة عالية مؤشرا قويا للنجاح األكاديمي في المستقبل.
يجب أن يبدأ طالبنا األكبر سنا في إظهار عادات الدراسة ذاتيا .ونحن نعمل بجد لمساعدتهم على تطوير القدرة على
السيطرة على تعلمهم والتخطيط لطريقهم لمستقبلهم األكاديمي .التعلم ال ينتهي أبدا ،ونحن نريد أن نتأكد من أن آبائناو
المجتمع شركاء في مساعدتنا على غرس الدافع للتعلم.
هذه االقتراحات ستساعدنا على بناء مستقبل أفضل لطالبنا.
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