
  
 

                                                      Phone:  
                                                               Fax:  

 
Date: _________________ 
 
Dear Parent of ___________________, 
 
       I am writing this letter to let you know that your child recently has done poorly in 
my class. I am concerned that your child might fail this class if his/her learning does not 
improve. 
 
       I am indicating specific problems that your child has: 
 

1.   Grades declining   2.   Incomplete class work    3.   Sleeping in class  
4.   Poor writing skills   5.   Incomplete homework    6.   Disrupting class 
7.   Poor reading skills   8.   Doesn’t follow    9.   Does not work well in groups 
10. Poor math skills         directions    11. Does not work well 
12. Poor study skills   13. Tardiness           independently 
14. Slow rate of work    15. Cutting class    16. Poor grade in all subjects 

   17. Other: 
 
     Please let me know if you have any questions. I am more than happy to meet and 
talk with you about your child’s learning. Let’s work together to help your child 
become successful in school. 
 

                                                                                        Sincerely, 
 
 
                                                                                   --------------------------------
_____________________________ 
Request for Meeting with Parents from teacher: 
 
Date:_______________________________  Time:_____________________ 
 
Parent, please check a box below or indicate a meeting time of your 
preference: 
 
    I will attend the meeting 
    I will not able to attend the meeting on the above date and prefer to meet on: 
 
Date:________________________________Time:_______________________ 

 
 
 

 :هاتف               
 :فاكس              

 ___________________________: التاريخ
  شهر / يوم / سنة      
 

 ____________________________: األعزاء أهالي الطالب
         

وأنا قلق بسبب إمكانية رسوبه في . أكتب لكم ألعلمكم بأن طفلكم صار في الوقت القريب ال يحسن العمل في الصف
 .الصف إذا لم تتحسن أحواله التعليمية

 
 :وأشير إلى بعض المشاكل التي يعاني منها طفلكم هي

 
 لصفالنوم في ا. 3 وظائف في الصف غير كاملة. 2 عالماته انخفاض .1
 إزعاج في الصف. 6 غير كاملة منزليةوظائف . 5 مهارات كتابة سيئة. 4
 ال يشتغل جيدا مع المجموعات. 9 ال يتبع التوجيهات. 8 مهارات قراءة سيئة. 7

 ة سيئةيمهارات دراس. 12 ال يشتغل جيدا باستقاللية . 11 مهارات رياضيات سيئة. 10
 ب من الصفالتهر. 15 بطء في معدل شغله. 14 تأخر. 13
 :غيرها. 17 عالمات سيئة في معظم المواضيع. 16

دعونا نعمل معا . يسعدني االجتماع معكم والتحدث عن تعلم طفلكم. الرجاء إعالمي إن كان لديكم أي استفسار
 .لمساعدة طفلكم في النجاح في المدرسة

 
 بإخالص،                                                                             

 
 

                                                                             -------------------------------- 
_____________________________ 

 :مع المعلم طلب لالجتماع
 

 ______________________: الوقت__________________________ :التاريخ
 

 :الرجاء اإلشارة إلى واحدة من التالية بخصوص وقت االجتماع: إلى األهل
 أحضر االجتماع  وفس 
 :أفضل الوقت التالي. ال استطيع حضور االجتماع في الوقت المشار إليه 

 
 ______________________: الوقت__________________________ :التاريخ

                           Arabic 

 Month /   Date /   Year 
 

          
 

 Month /   Date /   Year 
 

          
 

 Month /   Date /   Year 
 

          
 

شهر / يوم / سنة    

شهر / يوم / سنة    
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