
Dear parents, 

As you will be aware, we sent home your child’s report today. 

We are reporting using the English National Curriculum Levels, as we are an English National 

Curriculum school, not percentages. These levels to not measure how much your child has been able 

to memorise, but how well they can use what they have learnt. If you go to the news section of The 

School’s website, you will see a presentation that I have written which should shed some light on the 

system. 

Please do not worry that your child’s levels may seem low at this point. If they have not been in a fully 

English education and are not yet fully fluent in the language, then they will be low. It is for this reason 

that we have Mrs Balquis working with us to give extra ‘English as an Additional Language’ support 

and Mrs Louise providing reading support – to improve their language and understanding. As such, I 

expect to see some significant progress over the coming term! In addition to this, we have hired Mrs 

Jeanne to work in the English Department who also specialises in teaching English to those who do 

not have it as their mother tongue. 

It is important that you do not compare your child to their peers. The National Curriculum Levels are 

personalised and all that you need to be concerned about is whether or not they are making progress; 

if they have made just one ‘sub level’ of progress so far, then they are making average progress.  Do, 

however, expect many people to make faster progress in the coming months as their language ability 

starts to catch up with their mental ability. 

Finally, let me draw your attention to the numbers referring to ‘effort’ and ‘behaviour’ (4 is excellent 

and 1 is poor). These are of great significance; if your child has lots of 4s then they will make excellent 

progress, but if they have lots of 1s then they may make no progress. When talking to your child about 

their report, you should focus on these indicators and encourage them to adjust their behaviours 

accordingly.  

Kind regards, 

Mr Phil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



،عزيزي اآلباء  

 كما أنك سوف تكون على علم، أرسلنا منزل تقرير طفلك اليوم.

نحن اإلبالغ باستخدام مستويات المنهاج الوطني اإلنجليزي، ونحن على المدرسة المنهج الوطني اإلنجليزي، وليس النسب المئوية. 

م ما تعلموه. إذا كنت حصلت على هذه المستويات ليست قياس مدى طفلك هكتار تكون قادرة على حفظ، ولكن مدى يمكنهم استخدا

 قسم األخبار موقع المدرسة، سوف تشاهد العرض التقديمي الذي كنت قد كتبت والتي ينبغي تسليط بعض الضوء على النظام.

 من فضلك ال تقلق أن مستويات طفلك قد تبدو منخفضة عند هذه النقطة. إن لم تكن قد تم في تعليم اللغة اإلنجليزية بشكل كامل وال

يجيد تماما في اللغة بعد، ثم أنها سوف تكون منخفضة. وهذا هو السبب في أن لدينا السيدة بلقيس العمل معنا إلعطاء اضافية 

لتحسين لغتهم والتفاهم. على هذا النحو، وأتوقع أن نرى  -"اإلنجليزية كلغة إضافية على تقديم الدعم والسيدة لويز تقديم الدعم القراءة 

ا على المدى القادمة! باإلضافة إلى ذلك، فإننا قد استأجرت السيدة جين للعمل في قسم اللغة اإلنجليزية الذي بعض تقدما كبير

 يتخصص أيضا في تدريس اللغة اإلنجليزية ألولئك الذين ليس لديهم أنها لغتهم األم.

على كل ما تحتاج إلى أن تشعر بالقلق إزاء فمن المهم أن ال تقارن طفلك مع أقرانهم. هي شخصية على مستويات المناهج الوطنية و

هو ما إذا كانت أو لم تكن نحرز تقدما. إذا كان قد أدلى به للتو "دون المستوى" واحد من تقدم حتى اآلن، ثم انها تحرز تقدما متوسط. 

للحاق بركب قدرتهم العقلية. ال، ومع ذلك، يتوقع العديد من الناس إلحراز تقدم أسرع في األشهر المقبلة، حيث تبدأ القدرة لغتهم  

غير الفقراء(. هذه هي ذات أهمية  1ممتاز و 4وأخيرا، اسمحوا لي أن ألفت انتباهكم إلى أرقام في اشارة الى "جهد" و "السلوك" )

4كبيرة. إذا كان طفلك يعاني الكثير من  S 1ثم أنها سوف تحرز تقدما ممتازا، ولكن إذا كان لديهم الكثير من   S قد تجعل أي ثم أنها  

 تقدم. عندما تتحدث إلى طفلك عن تقريرهم، يجب التركيز على هذه المؤشرات وتشجيعهم على ضبط سلوكهم وفقا لذلك.

 أطيب التحيات،

 السيد فيل


