National Agenda has set a target that our students rank amongst the best
in the world in reading, writing, mathematics and science exams, and to
have a strong knowledge of the Arabic language.

تم وضع هدف في األجندة الوطنية أن يكون طالبنا من أفضل الطالب حول العالم في
 وأن تكون لديهم معرفة قوية باللغة،اختبارات القراءة والكتابة والرياضيات والعلوم
.العربية
Data is collected from all schools (PISA exams) in Dubai to ensure we’re
improving in order to meet the Vision 2021 targets set by HRH Sheikh
Mohammed.

يتم تجميع البيانات من جميع المدارس في دبي )اختبارات بيسا( للتأكد من أننا نحقق
.2021 التحسن لتحقيق أهداف رؤية سمو الشيخ محمد بن راشد لعام

What are we doing at Latifa School for Girls to raise standards?
ما الذي نفعله في مدرسة لطيفة للبنات من أجل رفع المستويات؟
We have:

• Standards have been gradually improving over the last number of years
• تحسنت المستويات بشكل تدريجي خالل األعوام األخيرة السابقة
• Introduced the New National Curriculum from England which has higher
expectations of students at all levels in line with Vision 2021
• تم تقديم المنهاج البريطاني الجديد والذي يتطلب توقعات أعلى لجميع التلميذات في جميع المستويات تماشيا ً مع
2021 رؤية عام
• We have up dated our Arabic and Islamic curriculums to be in line with
MoE’s new requirements
• تم تحديث منهاج مادتي اللغة العربية والتربية اإلسالمية وفقا ً لمتطلبات وزارة التربية والتعليم
• New data analysis systems to further identify the needs of our students
and target intervention needs
• أنظمة جديدة لتحليل البيانات من أجل المزيد من التعرف على احتياجات تلميذاتنا واستهداف االحتياجات التي
ًتستلزم تدخال

?What are we doing at Latifa School for Girls to raise standards
ما الذي نفعله في مدرسة لطيفة للبنات من أجل رفع المستويات؟
We have:

• Most students are on age-appropriate curriculum
• معظم التلميذات ضمن الفئة العمرية المناسبة للمنهاج
• We have a Primary Department tracker to establish expected achievement
in all subjects

• لدينا نظام تتبع خاص بالمرحلة االبتدائية من أجل تحديد اإلنجاز المتوقع في جميع المواد
• We have external exams (marked in UK) for English, Maths and Science
from Y1-6
• لدينا اختبارات خارجية (يتم تصحيحها في المملكة المتحدة) لمواد اللغة اإلنجليزية والرياضيات والعلوم للصفوف
من األول إلى السادس

What’s next?
ما التالي؟
This year, we are:

:نقوم هذا العام بـ

• Maintaining last year’s systems

• استمرارية العمل بأنظمة العام الماضي
• Introducing the pilot of externally set exams in Arabic
• تقديم نظام جديد لالختبارات الخارجية لمادة اللغة العربية
• Continue to use our data to inform the organisation of groups and
support students’ needs
• االستمرار في استخدام البيانات من أجل تنظيم المجموعات ولدعم احتياجات التلميذات
Bringing our reporting system in line with our raised expectations •
• مواكبة نظام التقارير ليتماشى مع رفعنا لمستوى التوقعات

Very important information about
REPORTS at LSG Primary School 2016-17
 في المرحلة االبتدائية2017-2016 معلومات هامة جداً عن التقارير لعام
في مدرسة لطيفة للبنات

Exceeding Expectations
تفوق التوقعات
Meeting Expectations
تحقق التوقعات
Working Towards Expectations
تحاول تحقيق التوقعات
Needs More Time and Experience
تحتاج إلى المزيد من الوقت والخبرة

Needs More Time and
Experience
تحتاج إلى المزيد من الوقت والخبرة

Working Towards
Expectations
تحاول تحقيق التوقعات

Meeting Expectations
تحقق التوقعات

The Year 1 curriculum is
currently covering the following:

Exceeding Expectations
تفوق التوقعات
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 الحالي النقاط التالية1 يغطي منهاج الصف:
اللغة العربية

Arabic
Listens to and follows instructions



ُتصغي وتتبع اإلرشادات

Differentiates between long and
short sounds



تميز بين المدود الطويلة والقصيرة

Is able to read simple sentences



تستطيع قراءة العبارات البسيطة

Forms letters correctly



تكتب الحروف بشكل صحيح

Spells simple words accurately



تكتب الكلمات البسيطة بشكل صحيح

