
Translation and Interpretation Services  EH-28 (Interim Report to Parents) 

2/2009  Arabic 

 SCHOOL DISTRICT OF PHILADELPHIAمنطقة فيالدلفيا التعليمية

 

تقرير مؤقت لألهل  INTERIM REPORT TO PARENT 

 

 

اسم الطالب  /Name of Student 

 

 

التاريخ  /Date 

الغرفة  Grade/الصف /Room  المدرسة /School  

 

 

 
 :أيها األهل واألوصياء أألعزاء

 

إذا أردتم عمل إجتماع أو كان لديكم أي استفسار، الرجاء . يرات الهامة في تقدم طفلك وإنجازاته وسلوكهعن التغ كمصمم هذا التقرير إلعالم

 .االتصال بالمدرسة

 

 .يرجى التوقيع أدناه على التقرير وقطع قسم التوقيع السفلي وإرجاعه إلى مدرسة طفلكم في غضون ثالثة أيام

 

يشارك بانتظام في الصف/Participate regularly in class 

  لديه مواصفات القيادة /Has leadership qualities 

  يظهر سلوكا جيدا /Demonstrates good behavior 

  اإلبداع ظهري /Demonstrates creativity 

  يأتي إلى المدرسة بانتظام /Attends school regularly 

  يظهر تحسنا في جهده /Shows improved effort 

 اجباتهسريع في و /Is prompt with assignments 

 يساير اآلخرين/Gets along well with others 

  لديه عادات عمل متحسنة /Has improved work habits 

  يحصل على عالمات عالية /Has high test scores 

 يكمل واجبه البيتي/Completes home assignments 

 غيرها/Others_________________________ 

_______________________________________ 

 يجد الموضوع صعبا/Finds subject difficult 

 ال يشارك/Does not participate 

 ال يكمل واجبه البيتي/Fails to complete home 

assignments 

 تغيب عن امتحانات/Has missed tests 

 يظهر سلوكا فوضويا/Exhibits disruptive behavior 

 عالمات امتحاناته منخفضة/Has low test scores 

 ال يطلب المساعدة/Fails to seek help 

عادات دراسته رديئة/Has poor study habits 

 يتغيب بكثرة/Has excessive absences 

 يتأخر بكثرة/Has excessive Lateness 

 ال يحضر المواد إلى الصف/Fails to bring materials to 

class 

 في خطر الرسوب/Is in danger of failing 

 _________________________(الموضوع/Subject) 

 _________________________(الموضوع/Subject) 

 
 :Teacher’s Comments/مالحظات المعلم

 

 

 

_   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 

 

 الرجاء التوقيع على هذا القسم وقطعه وإعادته إلى معلم مدرستك! إلى األهل

 

المدير/المعلم /Teacher/Principal 

 

 

 Student/الطالب

 Parent’s signature/توقيع األهل

 

 

 Date/التاريخ

 


