Friends of Latifa
Together for the future.
Minutes of Meeting (08.09.2019)
 Meeting Agenda:
 Welcome activity- Statement preparation for school website (moms had to write down
thoughts or ideas to form a statement that should be published on school website)
 New Leadership Structure 2019-20
 Feedback from 2018-2019
 Sub committee Action Planning: 2019-2020; 2020-2021; and 2021-2022
 Set future meeting dates and times for sub groups (12.01.20 and 7.6.20)
 AOB
 School Vision:
 Discover: students to discover their individual abilities and passion
 Learn: students to learn skills, knowledge, understanding and character strengths
 Contribute: students to contribute to their school, family and the UAE and the wider world
 School structural and responsibility changes:
 Ms. Debra Forsyth: School Principal – less time in day to day activities in school, more
time with outside bodies/ agencies; FOL group to remain one of her essentials
 Mrs. Jo Bell: Head of Secondary –leading and managing secondary school
 Mrs. Barbara Heaton: Head of Primary - leading and managing primary school
 Ms. Rachael Edgar: Assistant Head of Secondary
 Mrs. Nicola Moorhead: Assistant Head of Primary
 GCSE 2019 results: 86% of our students achieved the qualifications required to enter
university without any foundation programme, our target is to reach 100% by 2021 ( National
Agenda 2021 Target)
 Attendance and Punctuality: Every Second Counts initiative:
 we almost reached our goal (94%) in 2018-2019: 93.27% attendance, 95.24%
punctuality
 we raised our target to 96% for 2019-2020, as we know that these 2% is worth 1155
minutes of extra learning to each student
 Sub-committees as agreed from last term:
 Curriculum and Academic: including innovation, moral education, Year of Tolerance,
curriculum subjects etc (group led by Ms. Debra Forsyth)
 Health and Well Being: including fitness events, school food, buckle up, attendance
and punctuality, responding to PASS survey and wellbeing survey results etc (group
led by Mrs. Jo Bell)
 Local and Global Awareness: including Islamic calendar and events, local and global
initiatives (group led by Mrs. Barbara Heaton)
Responding to feedback from a variety of sources, we worked with a list of suggestions
for each of the sub committees. We prioritised these and other ideas into events for
THIS academic year, next and the year after.

Mothers split into the sub-committee groups depending upon their preference, ideas
were discussed in each group and selected events were recorded to be discussed and
developed further. (See below)
Ideas will be gathered and distributed on the FoL annual events calendar early next
week. (w b 15/9/19)
 Dates proposed for the whole FOL group:
 Term 1 – 8th September 2019
 Term 2 – 15th January 2020
 Term 3 – 10th June 2020 including end of year review.
Time: 8:00 am
 Sub-Committee meetings TBC with approximation of 2 meetings per term; proposed time
for the meetings 2:15 till 3:15 (best timings for staff and students to join); supervision to be
provided for primary parents as needed (please let us know if this is the case- thanks)
 AOB:
 All mothers are always welcome to join our FOL group
 We are looking for Emirati Women who can talk to our students about their journey
fighting Breast Cancer
 Dates of meetings will be always posted on our FOL WhatsApp group
 National Day, if possible a request for the celebration to be in the afternoon; if possible
to have UAE produce stalls to join the National Day?
 On going need to check with students or students council regarding all the ideas and
events and get their feedback and point of view of what needs to be discussed by FOL
group – they will be involved in these sub committee groups also
 Try to work on events with both Primary and Secondary would be good, and to work on
events Latifa and Rashid (4 schools) would be the best, as 85% of our families have
kids in both schools
 Health and Wellbeing sub-committee suggested events:
 Breast Cancer Awareness
 Seminars and workshops – health and wellbeing (students, parents, staff)
 Fit February
 Local and Global Awareness sub-committee suggested events:
 Term 1:
o National Day
o International Day (October 29) = Year of Tolerance launch
o Start Planning – Expo 2020
 Term 2:
o Ministry of Possibilities  Happiness
o Debate National issues UAE NFC
 Term 3:
o Inspiration Day (careers, including role models and fathers)
o Expo 2020- International Day – whole school (RSB too?)
 Curriculum and Academic:
 Language development/ Reading Development/ use of correct language for lesson,
monitor use of inappropriate language

 Moral Education with parents – awareness of requirements, letter home/ meetings/
videos guidance
 Communication with parents- needs improvement, apps, general publicity and
advance info and Reports needs more clarity
 Alumnae – use to motivate and inspire students, careers day in primary
List of mothers who attended the meeting:
MOTHER'S NAME

Buthaina Rais
Ghaya Salem Abdulla
Shamma Bin Tarraf Almansoori
Alia Mohammad
Brigitta Garcia
Maitha Hamad
Firyal Salem
Aisha Essa
Hasna AlZaabi
Fatma
Hind
Maitha Saeed
Maryam AlKendari

صديقات مدرسة لطيفة
معاً من أجل المستقبل
محضر االجتماع ()2019/9/8
 بنود االجتماع:






النشاط الترحيبي – إعداد البيان الخاص بالموقع اإلليكتروني للمدرسة (قامت األمهات بكتابة اآلراء واألفكار من أجل
صياغة البيان الذي سيتم نشره على الموقع اإلليكتروني للمدرسة)
الهيكلة الجديدة لفريق قيادة المدرسة لعام 2020-2019
التغذية الراجعة من عام 2019-2018
الخطة التنفيذية للمجموعات الفرعية2020-2019 :؛ 2021-2020؛ 2022-2021
تحديد تواريخ ومواعيد االجتماعات المستقبلية للمجموعات الفرعية ( ،2020/1/12و)2020/6/7

 رؤية المدرسة:




االستكشاف :استكشاف الطالبات لقدراتهن الفردية وشغفهن
التعلم :تعلم المهارات والمعرفة والفهم ونقاط قوة الشخصية
المساهمة :مساهمة الطالبات في مدرستهن وعائالتهن وفي دولة اإلمارات والعالم على نطاق أوسع

 التغيرات في الهيكل الوظيفي والمسؤوليات في المدرسة
 اآلنسة ديبرا فورسايث :مديرة المدرسة – وقت أقل في أنشطة المدرسة اليومية ووقت أكثر مع الجهات الخارجية؛ سيظل
فريق صديقات لطيفة من مهامها الضرورية.
 السيدة جو بيل :رئيسة القسم الثانوي – لقيادة المدرسة الثانوية وإدارتها
 السيدة باربرا هيتون :رئيسة القسم االبتدائي – لقيادة المدرسة االبتدائية وإدارتها
 اآلنسة رايتشيل إدجار :معاونة رئيسة القسم الثانوي
 السيدة نيكوال موورهد :معاونة رئيسة القسم االبتدائي
 نتائج شهادة " " GCSEلعام  :2019حصلت  %86من طالباتنا على المؤهالت المطلوبة للدخول إلى الجامعة دون الحاجة إلى
البرنامج التأسيسي ،هدفنا هو تحقيق نسبة  %100لعام ( 2021هدف األجندة الوطنية لعام )2021
 االلتزام بالحضور ومواعيد الدوام المدرسي :مبادرة "كل ثانية تشكل فارقاً"



لقد حققنا تقريباً هدفنا  %94في عام  :2019-2018لقد حققنا نسبة حضور  ،%93.7ونسبة التزام بمواعيد الدوام
%95.24
لقد رفعنا مستوى هدفنا ليكون  %96لعام  ،2020-2019حيث إن نسبة  %2تعادل  1155دقيقة إضافية من وقت تعلم
كل طالبة

 المجموعات الفرعية على النحو المتفق عليه منذ الفصل الدراسي السابق:





المناهج الدراسية واألكاديمية – بما في ذلك االبتكار والتربية األخالقية وعام التسامح ومواد المنهاج وما إلى ذلك( ،تقاد
المجموعة من قبل اآلنسة ديبرا فورسايث).
الصحة والسالمة العامة – بما في ذلك فعاليات اللياقة البدنية ،والطعام المدرسي ،حزام األمان ،والحضور وااللتزام بمواعيد
الدوام المدرسي ،واالستجابة إلى االستبانات السابقة ونتائج استبانة السالمة العامة وما إلى ذلك( ،تقاد المجموعة من قبل
السيدة جو بيل).
الوعي المحلي والعالمي – بما في ذلك المناسبات اإلسالمية والفعاليات والمبادرات المحلية والعالمية( ،تقاد المجموعة من
قبل السيدة باربرا هيتون).

واستجابةً للتغذية الراجعة من المصادر المتنوعة ،عملنا على قائمة مقترحات لكل من المجموعات الفرعية .حددنا األولويات واألفكار
األخرى للفاعليات التي ستقام خالل هذا العام الدراسي ،والعام التالي والعام الذي يليه.
توزعت األمهات في مجموعات فرعية بناءً على اختيارهن ،تمت مناقشة األفكار ضمن كل مجموعة وتم اختيار الفعاليات وتسجيلها
من أجل مناقشتها وتطويرها الحقاً( .يرجى النظر أدناه)

سيتم تجميع األفكار وتوزيعها في أول األسبوع القادم (الذي يبدأ بـ  )19/9/15على تقويم الفعاليات السنوية الخاصة بفريق صديقات
لطيفة.
 التواريخ المقترحة الجتماعات فريق صديقات لطيفة ككل:
 الفصل الدراسي األول –  8سبتمبر 2019
 الفصل الدراسي الثاني –  15يناير 2020
 الفصل الدراسي الثالث –  10يونيو  2020بما في ذلك مراجعة نهاية العام
التوقيت 8:00 :صباحاً
 اجتماعات المجموعات الفرعية (سيتم تأكيد األوقات الحقاً) ،بمعدل تقريبي اجتماعين لكل فصل دراسي؛ الوقت المقترح من الساعة
 2:15إلى  3:15بعد الظهر (أفضل وقت لمشاركة المعلمات والطالبات)؛ سيتم توفير من يشرف على طالبات القسم االبتدائي إذا لزم
األمر (يرجى إعالمنا إذا رغبتم في ذلك – شكراً)
 أي أمور أخرى:







مرحب دائماً بانضمام األمهات لفريق صديقات لطيفة
نبحث عن امرأة إماراتية يمكنها التحدث إلى طالبتنا عن رحلتها في التغلب على سرطان الثدي
سيتم دائماً اإلعالن عن تواريخ االجتماعات على حساب الواتساب الخاص بفريق صديقات لطيفة
بالنسبة إلى اليوم الوطني ،طُلب أن يقام االحتفال به في وقت ما بعد الظهيرة ،إذا أمكن األمر ،كما أُقترح مشاركة أكشاك
لعرض أعمال األسر المنتجة في هذا اليوم؟
النظر في جميع األفكار والفعاليات مع الطالبات أو مجلس الطالبات بشكل مستمر والحصول على تغذيتهن الراجعة ووجهات
نظرهن حول مل يجب مناقشته من قبل فريق صديقات لطيفة – كما سيقمن بالمشاركة أيضاً ضمن المجموعات الفرعية.
سيكون من الجيد محاولة العمل على فعاليات مشتركة بين القسمين الثانوي واالبتدائي ،وسيكون أفضل شيء العمل على
فعاليات بين مدرستي لطيفة وراشد (المدارس األربعة) ،حيث إنه  %85من العائالت لديها أطفال في المدرستين.

 مقترحات فعاليات المجموعة الفرعية المختصة بالصحة والسالمة العامة:




التوعية عن سرطان الثدي
ندوات وورش عمل  -عن الصحة والسالمة العامة (للطالبات ،أولياء األمور ،المعلمات)
شهر فبراير للياقة البدنية

 مقترحات فعاليات المجموعة الفرعية المختصة بالوعي المحلي والعالمي:






الفصل األول:
 oاليوم الوطني
 oاليوم العالمي ( 29أكتوبر) = عام التسامح
 oبداية التخطيط إلكسبو 2020
الفصل الدراسي الثاني:
 oوزارة الال مستحيل  السعادة
 oمناظرات خاصة بالقضايا الوطنية ،المجلس الوطني لدولة اإلمارات العربية المتحدة
الفصل الدراسي الثالث
 oيوم اإللهام (المهن ،ويتضمن القدوات واآلباء)
 oإكسبو  – 2020اليوم العالمي – المدرسة بأكملها (مدرسة راشد أيضاً؟)

 مقترحات فعاليات المجموعة الفرعية المختصة بالمناهج الدراسية واألكاديمية:





تطوير اللغة  /تطوير القراءة  /استخدام اللغة السليمة خالل الحصص ،مراقبة استخدام أي لغة غير مالئمة
التربية األخالقية مع أولياء األمور – الوعي بالمتطلبات ،رسالة إلى المنزل  /اجتماعات  /فيديوهات لإلرشاد
التواصل مع أولياء األمور – يحتاج األمر للتحسين ،التطبيقات ،الدعاية العامة والمعلومات المسبقة ،وتحتاج التقارير لمزيد
من الوضوح
خريجات المدرسة – توظيف ذلك في تحفيز الطالبات وإلهامهن ،يوم المهن في القسم االبتدائي

