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September 2021 

Dear Al Zuhour Middle School Parents, 

It is our pleasure to welcome everyone back for another great year in Al Zuhour. I hope this message 

finds you refreshed, rejuvenated and ready for a new year. We are all excited to have students back 

in our classrooms and hallways filling them with energy and enthusiasm for learning. It is our mission 

to help every child feel welcomed, connected and a part our Al Zuhour family.  

Al Zuhour is a learning community that is committed to helping all students grow in their confidence 

as learners and people. Additionally, we strive to challenge each student to grow in his or her 

academic abilities and for all students to be university ready when that time comes. Our dedicated 

staff is excited about providing an array of engaging and challenging learning experiences that put 

our students all in a confident position to be agents of positive change to our world.  We have great 

teachers who spend hours planning and creating classroom activities to engage our students in 

learning. Our teachers utilize the latest research-based best practices and analyze academic data to 

determine current skill levels and to set goals for growth and improvement. 

Our staff understands that no on can learn at their highest levels if they do not feel safe, secure and 

respected. We will continue to work tirelessly to ensure that our students are learning at their highest 

levels because they are respected, challenged, supported and cared for.  We will also do our best to 

celebrate their successes. That is our commitment to our students and families.  

It is truly a privilege to be a part of a community where parents, teachers, students care for each other 

and strive to build positive relationships that support academic and social growth. Please feel free to 

contact the school if you have an issues or concerns that need to be addressed. 

Once again, welcome back! Let’s make it another great year in Al Zuhour together! 
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Orientation  Guidelines  for Parents  (2021-2022) 

Semesters:  Two semesters this academic year  

Semester 1: 29 Aug 2021 – 12 Jan 2022  
Semester 2: 16 Jan 2022 – 30 June 2022 

 

School Timings:  8:00 a.m.– 1:00 p.m.  

Available for support & guidance:  Teachers, Head of Section (HOS), Supervisors and Vice Principal    

Books: 

• School bag, water bottle must also have child’s name on it.    

• To reduce excess burden of the child, please have them bring only the books needed for that 

day’s timetable.  

• Students can bring a laptop or tablet provided they follow the school’s policy and procedures.  

Home Learning (Homework) 

Home Learning is an important part of your child’s education.  Home Learning helps students 

reinforce and practice skills and concepts learned in school and supports partnerships with parents 

by connecting  them  with  the  learning  of  their  child.  Having regular routines at home for 

completing homework will help your child be successful at school. 

Homework Guidelines: Home Learning schedule will be sent on every Thursday for the following 

week.  Teacher will also remind students of home learning during the week.  

• Check for home learning assignments daily. 

• Supervise and guide your child with the home learning 

• Provide comfortable home learning environment (daily routine, space, and time).  

• Check with child’s teacher for any homework concerns.  

• If your child is absent do the work next time   

• Share the joy of reading with your child  

• Encourage independent work habits.  

• Reading English or Arabic stories must be a regular responsibility of the parent. 

Stationery:  

• Students should have pencils, eraser, sharpener, ruler, scissors, colored pencils/crayons in a 

plastic box or case.  

 Uniform:  

• Students should be in proper school uniform every day.  

• When P.E. period is scheduled, students are required to wear the school P.E. uniform  
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Important Reminders: 

• Students are requested to arrive to school on time every day.  

• Do not send any valuable items with your child.     

• If your child is not feeling well, do not send him/her to the school. 

• If the child is absent for more than two days due to illness kindly submit medical certificate 

to the class teacher 

• Parents should keep staff informed of any changes of phone numbers or address.  

• Do not send any junk food, any kind of aerated drinks, or any item that doesn’t have an 

educational purpose or requested by the teacher with the child. 

Communication 

• Please check the school’s website, SMS message and/or circular to information for 

regarding important school announcements such as competition, celebration, holiday, 

evaluation dates, open days etc. on a regular basis.  

Curriculum:  

• We follow the Common Core Standards for the state of California 

• Throughout the year children will develop their reading, writing & speaking skills by 

focusing on a well-researched set of  standards  in  literacy  and mathematics,  and  essential  

concepts  and  skills  in  science,  social  studies. 

• Students will be engaged in the 21st century learning skills such as critical thinking, problem 

solving, innovation, research skills, technology literacy, health literacy, and management 

skills in a student-centered learning model to ensure they are prepared for the next level.  

Evaluation:  

The primary purpose of assessment and evaluation is to improve student learning. Information 

gathered through assessment and evaluations helps teachers to identify students’ difficulties as 

well as to detect weaknesses in programs. Assessment and evaluations are important tools for 

adapting curriculum and instructional approaches to students’ needs and for determining the 

overall effectiveness of programs and classroom practices. Assessment is the process of gathering 

information from a variety of sources (including assignments, projects, and a midterm) that 

accurately reflect how well students are achieving the curriculum expectations. As part of 

assessment, teachers provide students with descriptive feedback that guides their effort towards 

improvement. 

• Summative assessment will be given for each subject during each term.  

• Continuous daily formative assessment throughout the year 
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Face to Face and Online Learning 

Students are expected to use Microsoft Teams for Face to Face and Online classes. Classes will take 

place daily from 8:00 a.m. to 1:00 p.m.  All students whether Face to Face or Online will be assigned 

an Online Practice session on MS Teams. Students are expected to allocate a time during the day to 

learn the new posted material, work on the assigned task and submit it within a week to the teacher 

on MS Teams.  

Student Responsibilities During Online lessons: These responsibilities should be adjusted according 

to the age of your child:  

• Establishing and/or following a daily routine for learning  

• Identifying a safe, comfortable, quiet space in their home where they can work effectively and 

successfully  

• Regularly monitoring digital platforms and communication to check for announcements and 

feedback from teachers  

• Completing tasks and doing their best work  

• Doing their best to meet timelines, commitments, and due dates 

• Communicating proactively with their teachers if they cannot meet deadlines or require additional 

support 

Assignment & Assessment Procedures 

 Students are expected to:   

• Listen: Listen to directions, listen to others, listen to information.  

 • Speak: Speak clearly; express ideas clearly and logically; give oral reports.  

• Read: Read from a variety of sources and understand what has been read; make inferences; and 

draw conclusions.  

• Write: Record information and observations; take notes and paraphrase; write reports; write 

journal entries.   

• View: View and interpret signs, icons, and images in a variety of contexts.  

• Present: Present using visuals and appropriate technology.  

• Respect: Show utmost respect to everyone on the online platforms in this classroom.    

 

Provides support for your children by:  

• Establishing routines and expectations  
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• Defining a space for your child to work in 

 • Monitoring communications from teachers  

• Beginning and ending each day with a check-in  

• Taking an active role in helping your children process their learning • Encouraging physical activity 

and/or exercise  

• Checking in with your child regularly to help them manage stress  

• Monitoring how much time your child is spending online (Please inform your child’s teacher if you 

observe that the timing is not as anticipated/expected for your child.)  

 

Microsoft teams also helps teachers instantly communicate and engage with all parents and students, 

so we can keep building strong learning relationships during the next period. 

 • Participation Requirements 

 • Assignments & Formative Assessments Procedures   

• Important Due Dates  

• Behavior Expectations  

 

For directions on how to use Microsoft Teams please use the links below: 

The Arabic version click here: The guide    

The English version click here: The guide 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://azpsshj-my.sharepoint.com/personal/alaa_m_k_alzuhourschool_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Falaa%5Fm%5Fk%5Falzuhourschool%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%88%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A9%20%28%D8%AA%D9%8A%D9%85%D8%B2%29%20%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Falaa%5Fm%5Fk%5Falzuhourschool%5Fcom%2FDocuments&originalPath=aHR0cHM6Ly9henBzc2hqLW15LnNoYXJlcG9pbnQuY29tLzpiOi9nL3BlcnNvbmFsL2FsYWFfbV9rX2FsenVob3Vyc2Nob29sX2NvbS9FVzE5WnlpSldzTkpuazRHRUJZdHJpY0JUc19uN2VGcTVmd1JZeGZsVW1URGpRP3J0aW1lPXc3TzlaanhzMlVn
https://azpsshj-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/alaa_m_k_alzuhourschool_com/EYpv0uf9zGJHsN1jiCs0Q7ABph9iVHk0yzgj5WwwLw_w2g?e=TKCCZb?
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Parent Information Meeting for Middle School Wednesday, 15 September 2021 

Parent Information Meeting for Elementary and High 

School 

Thursday, 16 September 2021 

Mid Term Break Sunday, 24 October 2021 

Winter break holidays start for students Sunday, 12 December 2021 

 

First day after winter break for students Sunday, 2 January 2022 

 

Semester Break Thursday, 13 January 2022  

Mid Term Break Sunday, 20 February 2022-Monday, 

21 February 2022 

Spring break holidays for students Sunday, 27 March 2022 

 

First day after spring break for students Sunday, 10 April 2022 

 

Mid Term Break Thursday, 19 May 2022 

Last day of school year for students Thursday, 30 June 2022 
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If you have any questions or concerns, please feel free to contact us.  

 

Mrs. Khalida (Girls Head of Section) 

khalida.h@alzuhourschool.com 

050 554 7315 

 

Mr. Mostafa (Boys Head of Section) 

mostafa.a@alzuhourschool.com 

052 529 84444 

 

Ms. Aziza (Inclusion Director) 

aziza.a@alzuhourschool.com 

 

Ms. Angela (Vice Principal) 

Angela.w@alzuhourschool.com 

 

 

mailto:khalida.h@alzuhourschool.com
mailto:mostafa.a@alzuhourschool.com
mailto:aziza.a@alzuhourschool.com
mailto:Angela.w@alzuhourschool.com
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2021سبتمبر   

 أعزائي أولياء أمور مدرسة الزهور قسم التعليم المتوسط

الرسالة  هذه تصلكم أن ينآمل الزهورمدرسة   في آخر عظيمدراسى  لعام الجميع بعودة نرحب أن يسرنا -

فصولنا  إلى الطالب يعود أن جميعا ويسعدنا ،جديد دراسيوانتعاش لعام  جاهزيةعلى أفي  وأنتم

  نهأو به، مرحب نهبأ شعورال على طفل كل مساعدة هي ومهمتنا ،للتعلم والحماس بالطاقة لملئهم ةالدراسي

. الزهور عائلة من جزء  

 

- مدرسة الزهور هي  مجتمع متعلم ملتزم بمساعدة جميع الطالب على تنمية ثقتهم كمتعلمين وكأشخاص، 

إضافة إلى ذلك نحن نسعى لتحدي كل طالب كي ينمو بقدراته أو قدراتها األكاديمية ولكي يكون جميع 

الطالب جاهزين للجامعة عندما يحين الوقت، ويتحمس فريقنا المتفاني لتقديم مجموعة من تجارب التعلم 

التعاوني ذو طابع التحدى ال ذى يضع طالبنا جميعا في موقف من الثقة ليكونوا أساس للتغيير اإليجابي في  

    عالمنا.

- نحن لدينا مجموعة من المعلمين األكفاء والذين يقضون ساعات في التخطيط وإنشاء أنشطة للفصول 

إلشراك طالبنا في التعلم، ويستفيد مدرسونا من أحدث الممارسات القائمة على البحث، ويحللون البيانات 

 األكاديمية لتحديد المستويات الحالية للمهارات ولتحديد أهداف النمو والتحسين.

 

- يدرك موظفونا أنه ال يمكن ألي شخص أن يتعلم على أعلى مستوياته إذا لم يشعر باألمن واألمان 

واالحترام، وسنواصل العمل بال كلل لضمان هذا لطالبنا  الذين يتعلمون على أعلى مستوياتهم ألنهم يحظون  

 باالحترام والتحديات والدعم والرعاية كما سنبذل قصارى جهدنا لالحتفال بنجاحاتهم. 

هذا هو التزامنا تجاه طالبنا وعائالتنا وإنه حقا   لشرف لي أن أكون جزء  ا من مجتمع يهتم فيه اآلباء  

 والمعلمون والطالب ببعضهم البعض ويكافحون لبناء عالقات إيجابية تدعم النمو األكاديمي واالجتماعي. 
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ة  مر من فضلكم اشعروا بحرية االتصال بالمدرسة إذا كانت لديكم مشاكل أو هموم تحتاج إلى معالجة -

 أخرى، مرحبا بعودتك!  

 
  ( 2022-2021)  المبادئ التوجيهية للوالدين

 .: فصلين دراسيين لهذا العام الدراسىةالفصول الدراسي

 2021اغسطس  29الفصل الدراسى االول: يبدا من   2022يناير  12الى 

 يناير  16الفصل الدرسى الثانى: يبدا من 2022.يونيه 

 . بعد الظهر  1:00صباحا الى  8:00: من  ةمواعيد المدرس 

 .القسم والمشرفون ونائب المدير ؤساءرو  نمن المعلمو :  ةالتوجي و الدعم 

 الكتب:

 .الحقيبة المدرسية وزجاجة الماء يجب أن تحمل اسم الطفل-1

لتقليل العبء الزائد على الطفل ، يرجى أن تطلب منهم إحضار الكتب الالزمة فقط للجدول الزمني لذلك -2

 .ماليو

يمكن للطالب إحضار جهاز كمبيوتر محمول أو جهاز لوحي بشرط أن يتبعوا سياسة المدرسة   -4

 .وإجراءاتها

 التعلم في المنزل )واجب منزلي( 

ا  ا من تعليم طفلكيعد التعلم في المنزل جزء  يساعد التعلم المنزلي الطالب على تعزيز وممارسة  حيث ،مهم 

المهارات والمفاهيم المكتسبة في المدرسة ويدعم الشراكات مع أولياء األمور من خالل ربطهم بتعليم 

 أطفالهم.  

د طفلك إن وجود إجراءات روتينية منتظمة في المنزل إلكمال الواجب المنزلي سيساعأضف ألى ذلك ف -

 .على النجاح في المدرسة
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 ارشادات الواجبات المنزلية:

ا بتذكير الطالب   ، وسيتم إرسال جدول التعلم المنزلي كل يوم خميس لألسبوع التالي -1 سيقوم المعلم أيض 

 .بالتعلم المنزلي خالل األسبوع

.تحقق من مهام التعلم في المنزل يوميا .2 

. وتوجيهه في التعلم في المنزلاإلشراف على طفلك -3  

.توفير بيئة تعلم منزلية مريحة )روتين يومي ، مساحة ، ووقت( . 4 -  

.تحقق مع معلم الطفل من أي مخاوف تتعلق بالواجبات المنزلية . 5 -  

. إذا كان طفلك غائبا  ، قم بالعمل في المرة القادمة- 6 

.شارك متعة القراءة مع طفلك -7 

.ةتشجيع عادات العمل المستقل .8 

.يجب أن تكون قراءة القصص باللغة اإلنجليزية أو العربية مسؤولية منتظمة على عاتق الوالدين.9 . 

 أدوات مكتبي ة: 

يجب أن يكون لدى الطالب أقالم رصاص وممحاة ومبراة ومسطرة ومقص وأقالم رصاص ملونة / أقالم  -

.تلوين في علبة بالستيكية أو علبة . 

 الزي الموحد:

 .يرتدي الطالب الزي المدرسي المناسب كل يوميجب أن  -

 

 .  P.Eيُطلب من الطالب ارتداء زى موحد  -

 

 :تذكيرات مهمة

.يطلب من الطالب الوصول إلى المدرسة في الوقت المحدد كل يوم • 1 -  

.ال ترسل أي أشياء ثمينة مع طفلك • 2 -  

.إذا كان طفلك ليس على ما يرام ، فال ترسله إلى المدرسة • 3 -  



المتوسطمدرسه الزهور الخاصه قسم التعليم                          

 

.تغيب الطفل ألكثر من يومين بسبب المرض يرجى إحضار شهادة طبية لمعلم الفصل  -3  

 .يجب على اآلباء إبقاء الموظفين على علم بأي تغييرات في أرقام الهواتف أو العناوي -4

ال ترسل أي طعام غير صحي أو أي نوع من المشروبات الغازية أو أي عنصر ليس له غرض تعليمي أو  -5

 .يطلبه المعلم مع الطفل

 

 تواصل 

يرجى مراجعة الموقع اإللكتروني للمدرسة و / أو الرسالة و / أو التعميم على المعلومات المتعلقة بإعالنات  

المدرسة المهمة مثل المنافسة واالحتفال والعطلة وتواريخ التقييم واأليام المفتوحة وما إلى ذلك بشكل 

 . منتظم

 منهاج دراسي 

على مدار العام ، سيطور األطفال مهارات القراءة   نتبع المعايير األساسية المشتركة لوالية كاليفورنيا نحن 

والكتابة والتحدث من خالل التركيز على مجموعة مدروسة جيد ا من المعايير في محو األمية والرياضيات، 

 .والمفاهيم والمهارات األساسية في العلوم والدراسات االجتماعية

ف يشارك الطالب في مهارات التعلم في القرن الحادي والعشرين مثل التفكير النقدي وحل المشكالت سو -

واالبتكار ومهارات البحث ومحو األمية التكنولوجية ومحو األمية الصحية ومهارات اإلدارة في نموذج  

 . تعليمي يركز على الطالب لضمان استعدادهم للمستوى التالي

 

 .التقييم

تساعد المعلومات التي يتم جمعها من خالل   ،األساسي من التقييم هو تحسين تعلم الطالبالغرض 

 التقويمات والتقييمات المعلمين على تحديد صعوبات الطالب وكذلك اكتشاف نقاط الضعف في البرامج.  

 

مع احتياجات  تعتبر التقويمات والتقييمات أدوات مهمة لتكييف المناهج الدراسية واألساليب التعليمية   -

الطالب ولتحديد الفعالية الشاملة للبرامج وممارسات الفصل الدراسي. التقييم هو عملية جمع المعلومات  

من مجموعة متنوعة من المصادر )بما في ذلك المهام والمشاريع والنصف الدراسي( التي تعكس بدقة  
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ن  يالمعلمإلى جانب تزويد  ييم،التقمدى نجاح الطالب في تحقيق توقعات المناهج الدراسية كجزء من 

 ة فتر كل خالل موضوع لكل موجز تقييم وسيعطى ،التحسين الطالب بمالحظات وصفية توجه جهودهم نحو 

 ة.السن طوال مستمر يومي تكويني تقييم
 

 والتعلم عن بعد لوجه وجها التعلم

ا حتى  8:00الساعة للفصول الدراسية وجها  لوجه وعبر اإلنترنت. ستقام الدروس يومي ا من    1:00صباح 

ا  سيتم تخصيص جلسة تدريب عبر اإلنترنت لجميع الطالب سواء وجه ا لوجه أو عبر اإلنترنت على ،ظهر 

تخصيص وقت خالل اليوم لتعلم المواد المنشورة الجديدة، والعمل على المهمة المعينة وإرسالها في 

 .  MS غضون أسبوع إلى المعلم في فرق

 

  مسؤوليات الطالب أثناء الدروس عبر اإلنترنت: يجب تعديل هذه المسؤوليات وفق ا لسن طفلك:

 1 -إنشاء و / أو اتباع روتين يومي للتعلم .

 2 -تحديد مكان آمن ومريح وهادئ في منزلهم حيث يمكنهم العمل بشكل فعال وناجح•

اإلعالنات وردود الفعل من المعلمينالرصد المنتظم للمنصات الرقمية واالتصاالت للتحقق من  • -3 

 4-إتمام المهام وعملها على أكمل وجه •

 5-بذل قصارى جهدهم للوفاء بالجداول الزمنية وااللتزامات ومواعيد االستحقاق •

التواصل بشكل استباقي مع معلميهم إذا لم يتمكنوا من الوفاء بالمواعيد النهائية أو يحتاجون إلى دعم  6-

 .إضافي

 : ة ات التقييم والمهام المنزليإجراء

 :يتوقع من الطالب

 .االستماع: استمع إلى االتجاهات ، واستمع إلى اآلخرين ، واستمع إلى المعلومات - 

 .التحدث: تحدث بوضوح. التعبير عن األفكار بوضوح ومنطقية ؛ إعطاء تقارير شفوية - 

؛ واستخالص واستدالالتالقراءة: اقرأ من مصادر متنوعة وافهم ما تمت قراءته. اعمل استنتاجات   -

 .النتائج

اكتب تقارير؛ كتابة إدخاالت  الصياغة؛اكتب سجل المعلومات والمالحظات. تدوين المالحظات وإعادة  - 

 .دفتر اليومية
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 .مجموعة متنوعة من السياقاتعرض: عرض وتفسير العالمات والرموز والصور في   -

 .: التقديم باستخدام المرئيات والتكنولوجيا المناسبةضورالح  -

 .االحترام: أظهر أقصى درجات االحترام للجميع على منصات اإلنترنت في هذا الفصل الدراسي  -

 

 :يقدم الدعم ألطفالك من خالل

 *إنشاء الروتين والتوقعات  .

للعمل فيهاتحديد مساحة لطفلك  . * 

 *مراقبة االتصاالت من المعلمين   .

 *بداية ونهاية كل يوم بتسجيل الوصول  .

القيام بدور نشط في مساعدة أطفالك على معالجة تعلمهم • تشجيع النشاط البدني و / أو ممارسة  * 

 .الرياضة

.التوترالتحقق من طفلك بانتظام لمساعدته على إدارة   * 

مراقبة مقدار الوقت الذي يقضيه طفلك على اإلنترنت )يرجى إبالغ معلم طفلك إذا الحظت أن التوقيت * 

. ليس كما هو متوقع  متوقع لطفلك(  

المعلمين على التواصل والتفاعل مع جميع أولياء األمور والطالب  المايكروسوفت أيض ايساعد فريق * 

. على الفور ، حتى نتمكن من االستمرار في بناء عالقات تعليمية قوية خالل الفترة القادمة  

 . متطلبات المشاركة  * 

 *  التعيينات وإجراءات التقييم التكويني   .

 .تواريخ االستحقاق المهمة *

 

كالسلوتوقعات * .  

Microsoft Teams للحصول على توجيهات حول كيفية استخدام ه  استخدام الروابط أدنا يرجى -   

 النسخة العربية اضغط هنا:  

 النسخة االنجليزية اضغط هنا: 
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 مهمة  تواريخ

 

 2021- 9- 15 -االربعاء المتوسطة  ةللمرحل المفتوح البيت

 2021- 9 -16الخميس  الثانوية و  االبتدائية للمرحلة المفتوح البيت

 2021- 12  12-االحد  اجازة الشتاء للطالب  

 

 2022- 1-2االحد  اول يوم للطالب بعد اجازة الشتاء

 

 2022- 3- 27االحد  اجازة الربيع للطالب

 

 2022-4  -10االحد  اول يوم للطالب بعد اجازه الربيع 

 

 2022- 6- . 30خميس ال لدراسي  ا للعام اخر يوم للطالب 

 

  

 

 

 معلومات مهمه للتواصل  

 .فال تتردد في االتصال بنا استفسارات،إذا كان لديك أي أسئلة أو 

 

Mrs. Khalida   المتوسطة((  المرحلةيس قسم البنات )ئر 

khalida.h@alzuhourschool.com 

050 554 7315 

 

 

mailto:khalida.h@alzuhourschool.com
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.   ( المتوسطة المرحلةقسم البنين )  رئيس   Mr. Mostafa 

mostafa.a@alzuhourschool.com 

052 529 84444 

 

Ms. Aziza  

aziza.a@alzuhourschool.com 

 

Ms. Angela     نائب المدير  

Angela.w@alzuhourschool.com 
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