8th September 2016
Dear Parents

Curriculum and Meet the Teacher Evenings
I am writing to you about two events we would very much like you to attend:

Curriculum Evening
Monday 19th September (5.30-7.15pm) or Tuesday 20th September (4.00-5.30pm)
We would like to invite parents to attend the school on one of these evenings. You will learn
about the curriculum your child is following and about how your child’s performance will be
assessed. You will also find out about the range of activities that SZPAB provides for students,
including our Digital and Innovative Learning initiative.
The programme for the evenings will enable you to visit the Grade Leader and Grade Teams as
well as spending time speaking with teachers in other specialist areas, such as Arabic, Digital
Learning, Physical Education and Learning Support.
Each session will last for 30 minutes and will be repeated three times each evening, giving
parents the opportunity to visit different Grade levels if they have more than one child and / or
specialist areas.
The evening will have to run strictly to time, so that everyone has the best opportunity to visit
three different areas. Parents may attend whichever evening best suits them.

Meet the Teacher Evenings
Tuesday 27th or Wednesday 28th September (1.30-4.30pm)
On the 27th or 28th September we hope that you will be able to attend a Meet the Teacher
session with your child. This will give you an opportunity to have a ‘one to one’ discussion with
your child’s Home Room Teacher about your collective expectations for the year ahead and to
discuss your child’s strengths and areas for improvement in the coming year. These meetings
will be by appointment and will be made with your child’s Home Room Teacher.
I very much hope that you will attend these very important events.
Yours in education

SZPAB Principal / CEO

SZPAB Curriculum Evening MONDAY Schedule
Monday 19th September
Curriculum Area
and Venue
KG1
KG1 Zone

Session 1

Session 2

Interval
Prayer Time

Session 3

5.30 – 6.00pm

6.00 – 6.30pm

6.30-6.45pm

6.45-7.15pm

KG2
KG2 Zone

5.30 – 6.00pm

6.00 – 6.30pm

6.30-6.45pm

6.45-7.15pm

KG –G3 Arabic, Islamic Social Studies
First Floor

5.30 – 6.00pm

6.00 – 6.30pm

6.30-6.45pm

6.45-7.15pm

Grade 1
Grade 1 Zone

5.30 – 6.00pm

6.00 – 6.30pm

6.30-6.45pm

6.45-7.15pm

Grade 2
Grade 2 Zone

5.30 – 6.00pm

6.00 – 6.30pm

6.30-6.45pm

6.45-7.15pm

Grade 3
Grade 3 Zone

5.30 – 6.00pm

6.00 – 6.30pm

6.30-6.45pm

6.45-7.15pm

Grade 4
Grade 4 Zone

5.30 – 6.00pm

6.00 – 6.30pm

6.30-6.45pm

6.45-7.15pm

Grade 5
Grade 5 Zone

5.30 – 6.00pm

6.00 – 6.30pm

6.30-6.45pm

6.45-7.15pm

G4 – G8 Arabic, Islamic Social Studies
First Floor

5.30 – 6.00pm

6.00 – 6.30pm

6.30-6.45pm

6.45-7.15pm

Grades 6 to 8
Music Room

5.30 – 6.00pm

6.00 – 6.30pm

6.30-6.45pm

6.45-7.15pm

Digital and Innovation
IT Room First Floor

5.30 – 6.00pm

6.00 – 6.30pm

6.30-6.45pm

6.45-7.15pm

Other Specialists
Drama Room

5.30 – 6.00pm

6.00 – 6.30pm

6.30-6.45pm

6.45-7.15pm

SZPAB Curriculum Evening TUESDAY Schedule
Tuesday 20th September
Curriculum Area
and Venue
KG1
KG1 Zone

Session 1

Session 2

Session 3

4.00 – 4.30pm

4.30 – 5.00pm

5.00-5.30pm

KG2
KG2 Zone

4.00 – 4.30pm

4.30 – 5.00pm

5.00-5.30pm

KG –G3 Arabic, Islamic Social Studies
First Floor

4.00 – 4.30pm

4.30 – 5.00pm

5.00-5.30pm

Grade 1
Grade 1 Zone

4.00 – 4.30pm

4.30 – 5.00pm

5.00-5.30pm

Grade 2
Grade 2 Zone

4.00 – 4.30pm

4.30 – 5.00pm

5.00-5.30pm

Grade 3
Grade 3 Zone

4.00 – 4.30pm

4.30 – 5.00pm

5.00-5.30pm

Grade 4
Grade 4 Zone

4.00 – 4.30pm

4.30 – 5.00pm

5.00-5.30pm

Grade 5
Grade 5 Zone

4.00 – 4.30pm

4.30 – 5.00pm

5.00-5.30pm

G4 – G8 Arabic, Islamic Social Studies
First Floor

4.00 – 4.30pm

4.30 – 5.00pm

5.00-5.30pm

Grades 6 to 8
Music Room

4.00 – 4.30pm

4.30 – 5.00pm

5.00-5.30pm

Digital and Innovation
IT Room First Floor

4.00 – 4.30pm

4.30 – 5.00pm

5.00-5.30pm

Other Specialists
Drama Room

4.00 – 4.30pm

4.30 – 5.00pm

5.00-5.30pm
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السادة /أولياء األمورالكرام

اجتماعات أولياء األمور المسائية الخاصة بالمناهج ومقابلة المدرسين
نود إعالمكم باجتماعات أولياء األمور المسائية الخاصة بالمناهج ومقابلة المدرسين التي نتمنى تشريفكم لنا بحضورها:

االجتماعات المسائية الخاصة بالمناهج
مساءا)
مساءا) أو الثالثاء  20سبتمبر (5:30-4:00
اإلثنين  19سبتمبر (7:15 – 5:30
ً
ً
نتشرف بدعوة أولياء األمور لحضور أحد هذه االجتماعات المسائية التي س ُتقام في المدرسة .حيث يُمكنكم التعرف على المناهج الدراسية
التي يتعلمها أبناؤكم حول الكيفية التي سيتم بها تقييم أدائهم .كما يُمكنكم االطالع على مجموعة األنشطة التي ُتوفرها أكاديمية الشيخ زايد
الخاصة للبنين لطالبها والتي تتضمن مبادرات التعلم الرقمي والمبتكر.

يُمكنكم خالل هذه االجتماعات زيارة المدرس المشرف لكل مرحلة صفية وكذلك فريق عمل المدرسين المشرفين في كل المراحل
كما يُمكنكم التحدث مع المدرسين من االختصاصات األخرى مثل اللغة العربية والتعلم الرقمي والتربية الرياضية والدعم التعلمي.
تستمر كل جلسة في هذه االجتماعات لمدة  30دقيقة وسيتم إعادة عرضها  3مرات خالل االجتماعات إلعطاء أولياء األمور
الفرصة لزيارة المراحل الصفية المختلفة ممن لديهم أكثر من ابن للتحدث عن مختلف المواد.
يجب االلتزام بالوقت خالل هذه االجتماعات إلعطاء الجميع الفرصة لزيارة  3مواد مختلفة .كما يستطيع أولياء األمور اختيار
اليوم الذي يُناسبهم.

االجتماعات المسائية لمقابلة المدرسين
مساءا)
الثالثاء الموافق  27سبتمبر أو األربعاء الموافق  28سبتمبر من الساعة (4:30 – 1:30
ً
نأمل أن يكون باستطاعتكم الحضور لمقابلة المدرسين برفقة ابنكم .حيث سيُوفر لكم ذلك فرصة التحاور الفردي بشكل مباشر
مع معلم الفصل ،وذلك حول تطلعاتكم المشتركة لهذا العام ولمناقشة نقاط القوة لدى ابنكم وكذلك النقاط التى يحتاج إلى تطويرها
في العام القادم .سيتم تعيين مواعيد المقابالت الخاصة بكم بالتنسيق مع معلم الفصل.
آمل وبشدة حضوركم لهذه االجتماعات الهامة.
وتفضلوا بقبول فائق الشكر واالحترام.
مدير أكاديمية الشيخ زايد الخاصة للبنين
جون كونوي

جدول االجتماعات المسائية الخاصة بالمناهج في أكاديمية الشيخ زايد الخاصة للبنين ليوم اإلثنين
اإلثنين  19سبتمبر
الجلسة الثالثة

وقت استراحة
للصالة

الجلسة الثانية

الجلسة األولى

6.45-7.15pm

6.30-6.45pm

6.00 – 6.30pm

5.30 – 6.00pm

6.45-7.15pm

6.30-6.45pm

6.00 – 6.30pm

5.30 – 6.00pm

6.45-7.15pm

6.30-6.45pm

6.00 – 6.30pm

5.30 – 6.00pm

6.45-7.15pm

6.30-6.45pm

6.00 – 6.30pm

5.30 – 6.00pm

6.45-7.15pm

6.30-6.45pm

6.00 – 6.30pm

5.30 – 6.00pm

6.45-7.15pm

6.30-6.45pm

6.00 – 6.30pm

5.30 – 6.00pm

6.45-7.15pm

6.30-6.45pm

6.00 – 6.30pm

5.30 – 6.00pm

6.45-7.15pm

6.30-6.45pm

6.00 – 6.30pm

5.30 – 6.00pm

6.45-7.15pm

6.30-6.45pm

6.00 – 6.30pm

5.30 – 6.00pm

6.45-7.15pm

6.30-6.45pm

6.00 – 6.30pm

5.30 – 6.00pm

6.45-7.15pm

6.30-6.45pm

6.00 – 6.30pm

5.30 – 6.00pm

6.45-7.15pm

6.30-6.45pm

6.00 – 6.30pm

5.30 – 6.00pm

مواد المنهاج واألماكن المخصصة لها
الروضة األولى
منطقة الروضة األولى
الروضة الثانية
منطقة الروضة الثانية
الروضة األولى والثانية – الصف الثالث
مواد اللغة العربية والتربية االسالمية والدراسات
االجتماعية
الطابق األول
الصف األول
منطقة الصف األول
الصف الثاني
منطقة الصف الثاني
الصف الثالث
منطقة الصف الثالث
الصف الرابع
منطقة الصف الرابع
الصف الخامس
منطقة الصف الخامس
الصف الرابع – الصف الثامن
مواد اللغة العربية والتربية اإلسالمية والدراسات
االجتماعية
الطابق األول
الصف السادس  -الصف الثامن
غرفة الموسيقى
التعلم الرقمي واالبتكار
غرفة الليجو
اختصاصات أخرى
غرفة الدراما

جدول االجتماعات المسائية الخاصة بالمناهج في أكاديمية الشيخ زايد الخاصة للبنين ليوم الثالثاء
الثالثاء  20سبتمبر
الجلسة الثالثة

الجلسة الثانية

الجلسة األولى

5.00-5.30pm

4.30 – 5.00pm

4.00 – 4.30pm

5.00-5.30pm

4.30 – 5.00pm

4.00 – 4.30pm

5.00-5.30pm

4.30 – 5.00pm

4.00 – 4.30pm

5.00-5.30pm

4.30 – 5.00pm

4.00 – 4.30pm

5.00-5.30pm

4.30 – 5.00pm

4.00 – 4.30pm

5.00-5.30pm

4.30 – 5.00pm

4.00 – 4.30pm

5.00-5.30pm

4.30 – 5.00pm

4.00 – 4.30pm

5.00-5.30pm

4.30 – 5.00pm

4.00 – 4.30pm

5.00-5.30pm

4.30 – 5.00pm

4.00 – 4.30pm

5.00-5.30pm

4.30 – 5.00pm

4.00 – 4.30pm

5.00-5.30pm

4.30 – 5.00pm

4.00 – 4.30pm

5.00-5.30pm

4.30 – 5.00pm

4.00 – 4.30pm

مواد المنهاج واألماكن المخصصة لها
الروضة األولى
منطقة الروضة األولى
الروضة الثانية
منطقة الروضة الثانية
الروضة األولى والثانية – الصف الثالث
مواد اللغة العربية والتربية االسالمية والدراسات
االجتماعية
الطابق األول
الصف األول
منطقة الصف األول
الصف الثاني
منطقة الصف الثاني
الصف الثالث
منطقة الصف الثالث
الصف الرابع
منطقة الصف الرابع
الصف الخامس
منطقة الصف الخامس
الصف الرابع – الصف الثامن
مادتي اللغة العربية والتربية اإلسالمية
الطابق األول
الصف السادس  -الصف الثامن
غرفة الموسيقى
التعلم الرقمي واالبتكار
غرفة الليجو
اختصاصات أخرى
غرفة الدراما

