
 

Dear Parents,  

On behalf of the staff at Multicultural Academy, I am happy to welcome you to the 2019-2020 

school year ! We are looking forward to a productive partnership with you to ensure our 

children can achieve their highest potential. We recognize that in order to be successful in 

school, our children need support from both the home and school. We know a strong 

partnership with you will make a great difference in your child’s education. As partners, we 

share the responsibility for our children’s success and want you to know that we will do our 

very best to carry out our responsibilities.  

We ask that you guide and support your child’s learning by ensuring that he/she:  

1) Attends school daily and arrives on time, ready for the day’s learning experience 

 2) Completes all homework assignments given by teachers  

3) Reads daily to develop a love for reading and to improve literacy skills  

4) Shares school experiences with you so that you are aware of his/her school life  

5 ) Knows that you expect him/her to succeed in school  

I am also attaching a copy of our school rules and consequences so that you and your child 

can review them together. If you have any questions about the rules and expectations, please 

feel free to contact me or to discuss them with your child’s teacher. It is very important that 

you and your child are fully informed regarding standards related to appropriate behavior for 

a safe and productive school year.  

The wonderful Multicultural staff and I feel privileged to be a part of this school family. We 

thank you for your support and look forward to meeting you.  Sincerely,  

Mrs. Mohana Mukherjee 

School Principal  
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 إلى األهالي األعزاء,

 نیابة عن أعضاء هیئة أكادیمیة متعددة الثقافات ، یسعدني أن أرحب بكم في العام الدراسي 2019-2020! نتطلع إلى تعاون
 مثمرة معكم لضمان  تحقیق أعلى مستویات النجاح ألبنائنا. نحن ندرك أنه من أجل النجاح في المدرسة ، یحتاج أطفالنا إلى الدعم

 من المنزل والمدرسة. نحن نعلم أن التعاون المتبادل  سیحدث فرًقا كبیًرا في تعلیم أبنائنا. كأولیاء ومعلمین ، نتقاسم مسؤولیة
 .نجاح أطفالنا ونرید منكم أن تعرفوا أننا سنبذل قصارى جهدنا لتحقیق ذلك

  نطلب منكم توجیه ودعم تعلم أبنائنا من خالل ضمان مایلي:

 على الطالب أن:

  یحضر إلى المدرسة یومیا ویصل في الوقت المحدد ، وعلى استعداد للتعلم

 یكمل جمیع الواجبات المنزلیة التي یرسلها المعلمون إلى البیت 

 یقرأ یومیا لتطویر حب القراءة وتحسین مهارات القراءة والكتابة 

 یجب على األهالي أن یكونوا على درایة تامة بمستوى أبنائهم في األكادیمیة وضرورة متابعة الطالب بشكل یومي في المدرسة و 
 البیت

 أن یعلم الطالب أنه ینتظر منه بذل قصارى جهده لتحقیق النجاح مثلما هو متوقع من ولي أمره

 و أخیرا یرجى  من األهالي اإلطالع على كتیب المدرسة حتى یتم مراجعة قوانین المدرسة مع أبنائهم و مناقشتها تحسبا ألي

 إجراءات أوعواقب٠من المهم جًدا أن یكون األهل والطلبة على علم تام بالمعاییر المتعلقة بالسلوك المناسب لسنة مدرسیة آمنة
 .ومنتجة

  لمزید من  اإلستفسار ال تترددوا في االتصال بي أو بالمدرسین٠

 نحن كإداریین  و معلمین سعداء بانضمامكم إلى األكادیمیة ونشكركم على دعمكم لنا من أجل سنة دراسیة ناجحة

Mrs. Mohana Mukherjee 

  مدیرة المدرسة
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