Communication Channels
Dear Valued Parents,
We understand the importance of open dialogue and communication between home and school and we believe in
working in partnership with parents to resolve issues efficiently and professionally. Therefore, we would like to remind
you of the school communication channels:
1-

Channel books (the main means of communication between the school and the parents).

Please take into consideration that your message provides constructive feedback or queries and is free from aggressive
comments, this is because your children normally read what is written in their channel books, accordingly it is a must
that all parties maintain dignified positive communication attitudes.
2-

Email, kindly find below the email address of each stage:
KG Stage: kg@madinatylanguagesch.com
Prim Stage:prim@madinatylanguagesch.com
Prep Stage:prep@madinatylanguagesch.com
Sec Stage:sec@madinatylanguagesch.com
Please note that Feedback will be provided within 48 hours.

3-

4-

Phone (for emergencies only).
Appointments with the leadership team

For proper organisation process you are kindly requested to contact the FOH beforehand to set an appointment with our
SMT according to the following schedule:

Stage

LT Member

Day

Time

All

Executive Principal

Tuesday

1:00-2:00pm

All

Principal

Tuesday

12:00-1:00pm

KG

Head of Stage

Tuesday

1:00-2:00pm

Primary

Head of Stage

Wednesday

12:00-1:00pm

Preparatory

Head of Stage

Monday

2:00-3:00pm

Secondary

Head of Stage

Tuesday

2:00-3:00pm

Starting from Wednesday 30th of October 2019 our main school gate (Gate 6) will be closed except for parents heading to
Accounts and Students Affairs or those who have already booked an appointment according to the above mentioned
schedule so please make sure to forward your notes through the channels mentioned before. The aim of this regulation is
that the leadership members have enough time to be around classes and among students, providing guidance and support
in all areas and follow up on the progress of the teaching and learning process.

Your support and constructive feedback will always be highly appreciated.
School Administration

قنوات التواصل
السادة أأولياء ا ألمور الكرام ،
اميا ًان منا بأأمهية التواصل واحلوار املفتوح بني املدرسة و أأولياء ا ألمور وكذكل أأمهية العمل يف رشاكة حلل مجيع ا ألمور املعلقة بشلك همين واجيايب ،نود أأن
نذكر حرضاتمك بقنوات التواصل اخلاصة ابملدرسة:
 -1الشانيل بوك (الوس يةل ا ألساس ية للتواصل بني املدرسة وويل ا ألمر) .برجاء مراعاة ان حتتوي الرساةل من قبل س يادتمك عيل اس تفسارات أأو
تعليقات بناءة خالية من أأي تعليقات عدائية وذكل حيث أأن الشانيل بوك يقوم بقراءته أأبناءان وذلا جيب عيل مجيع ا ألطراف املعنية احملافظة عيل التناول
الجيايب واملوضوعي .
 -2الربيد اللكرتوين وموحض أأدانه الربيد للكرتوين اخلاص بلك مرحةل:


مرحةل رايض ا ألطفال kg@madinatylanguagesch.com :



املرحةل البتدائيةprim@madinatylanguagesch.com :



املرحةل العداديةprep@madinatylanguagesch.com :

 املرحةل الثانويةsec@madinatylanguagesch.com :
برجاء العمل أأنه سوف سيمت الرد خالل  48ساعة.
 -3التليفون (للطوارئ فقط).
 -4مقابةل أأحد ممثيل ادارة املدرسة  ،برجاء التصال مبكتب الس تقبال لتنس يق احلضور وفق ًا للجدول التايل:
املرحةل
مجيع املراحل
مجيع املراحل
رايض ا ألطفال
الابتدائية
العدادية
الثانوية

ممثيل الدارة
املديرة التنفيذية
مديرة املدرسة
مديرة املرحةل
مديرة املرحةل
مديرة املرحةل
مديرة املرحةل

اليوم
الثالاثء
الثالاثء
الثالاثء
ا ألربعاء
الثنني
الثالاثء

الوقت
 2:00-1:00ظهر ًا
 1:00-12:00ظهر ًا
 2:00-1:00ظهر ًا
 1:00-12:00ظهر ًا
 3:00-2:00ظهر ًا
 3:00-200ظهر ًا

سوف يمت غلق بوابة املدرسة الرئيس ية (بوابة  )6خالل ساعات ادلراسة بدء ًا من ا ألربعاء  30أأكتوبر  2019و يسمح فقط بدخول أأولياء ا ألمور املتجهني ايل
احلساابت أأو ش ئون الطلبة أأو من قام بتحديد موعد مس بق وفق ًا للجدول أأعاله ،ذلكل نرجو من س يادتمك توجيه مالحظاتمك من خالل القنوات السابق ذكرها.
الهدف من هذا هو افساح الوقت مجليع القامئني ابلرشاف عيل العملية التعلميية ابلتواجد داخل الفصول وبني الطالب وتقدمي الرشاد وادلمع يف اكفة اجملالت.
شاكرين حسن تعاونمك و مقرتاحاتمك.
ادارة املدرسة

