
KG1 D   Sept 2019

Dear Parents,

Hello! My name is Ms. Sabrina and I am excited to be your
child's homeroom teacher! Together, we will learn every
aspect of various subjects while making it fun to mold their
innocent yet curious mind. I will be teaching your child
English, Math, Science, as well as Arts.

I am from United States of America. I have 11 years of
experience in teaching within preschool. I have been teaching
at Ahlia School since the opening of the school in 2011.

I am excited to let you know that your child will be a part of
our adventurous educational journey.

I would like to take this opportunity to thank you for
bestowing your trust upon me with your child.

Thank you for your cooperation.

Warm Regards,
Sabrina Khajurwala



 

  مملكة البحرين 

  وزارة التربية والتعليم/ التعليم الخاص

  المدرسة األهلية الخاصة
 

 

 

 

 

 

 رسالة تعريفية

  م 2019 /8/  29:  التاريخ         

  أعزائي أولياء أمور طلبتنا الكرام ،،،،        

  باسمى  وبإسم  معلمات اللغة العربية          

  يسعدني ويشرفني انضمامي لعائلة المدرسة األهلية .....

  م. 2019‐2020  نرحب بكم في عامنا الدراسي الجديد لعام 

  وبتعاونكم معنا نرتقي بأبنائنا الطلبة وبمستوياتهم العلمية والعملية.

  تقفوا على محطاتها العلمية والعملية............. كما يشرفني أن أقربكم من بعض  مسيرتي المهنية ل

  .والتعليم اإلبتدائي حاصلة على بكالوريوس التربية في الطفولة المبكرة -

  في المدرسة األهلية. ةمدرسة لغة عربية لمدة سن -

  .دارس الشرق األوسط سنوات في م 6مدرسة لغة عربية وتربية إسالمية لمدة  -

 .شهر في حضانة البدايات المشرقةمدرسة لغة عربية لمدة  -

  المشاركة في ورشة عمل تعديل السلوك الفعال في رياض األطفال. -

  المشاركة الفعالة في ورشة إديوتكنوز لترميم القراءة. -

  رتقاء بهم علمياً وعملياً،واالنا األعزاء أتمنى من العلي القدير أن أبذل كل ما في وسعي لرعاية أطفال

مني أسمى عبارات التقدير واالحترام راجية من المولى أن يُكلل عامنا هذا بمزيد من النجاح وأخيراً تقبلوا 
  والتوفيق.

  

  

  إشراف:                                                              مدرسة اللغة العربية .

                   أ  .أمل خليل                                                         بشرى حسن أبوسرى أ. 

Kingdom of Bahrain 

Ministry of Education  

Ahlia School 



 

  مملكة البحرين 

  وزارة التربية والتعليم/ التعليم الخاص

  المدرسة األهلية الخاصة
 

 

 

 

 

 

 رسالة تعريفية

  م 2019  / 8/  29:  التاريخ         

  أعزائي أولياء أمور طلبتنا الكرام ،،،،        

  باسمى  وبإسم  معلمات اللغة العربية          

  يسعدني ويشرفني انضمامي لعائلة المدرسة األهلية .....

  م2020 -2019نرحب بكم في عامنا الدراسي الجديد لعام 

  وبتعاونكم معنا نرتقي بأبنائنا الطلبة وبمستوياتهم العلمية والعملية.

  لى محطاتها العلمية والعملية..فوا عكما يشرفني أن أقربكم من بعض  مسيرتي المهنية لتق

  حاصلة على بكالوريوس التربية في الطفولة المبكرة. -

  في المدرسة األهلية. ثالث سنواتمدرسة لغة عربية وتربية إسالمية لمدة  -

  ثالث سنوات في مدرسة الوسام.مدرسة لغة عربية وتربية إسالمية لمدة  -

  مدرسة لغة عربية لمدة سنة في مدرسة ابن خلدون. -

  مديرة حضانة مملكة الزهور لمدة ثالث سنوات. -

  

  رتقاء بهم علمياً وعملياً،واالنا األعزاء أتمنى من العلي القدير أن أبذل كل ما في وسعي لرعاية أطفال

كلل عامنا هذا بمزيد من النجاح وأخيراً تقبلوا مني أسمى عبارات التقدير واالحترام راجية من المولى أن يُ 
  والتوفيق.

  

  

  إشراف:                                                                 مدرسة اللغة العربية  والتربية اإلسالمية.

 أ. أمل خليل                                                                                                 أ. نجاة سند

Kingdom of Bahrain 

Ministry of Education  

Ahlia School 



Pre-school   Sept 2019

Welcome to Ahlia School! After a tremendous summer, we are all ready to start a
new school year that I expect to be full of learning and fun!

I am Mrs. Marie-Caroline Fine. Teaching is an absolute passion of mine. I will be
teaching Pre-school KG1 and KG2 this school year 2019-2020. It is going to be a
bright and amazing year with your children. We will speak, sing, play, watch,
create and live in French!

To me, language is the best asset to socialize, discover and interact with people. I
thought you might like to know a little bit more about me. I am from France. I
have arrived in Bahrain in 2011. I start my 9th year as a teacher. I graduated
from the French university. I have a Bachelor and a Master Degree in modern
languages. I completed my post –graduate studies with the University of
Nottingham and obtained a Post-Graduate Certificate in Education.

With Pre-school this year, we are going to discover French through speaking,
singing and doing some role plays. My aim is to give your children confidence to
express themselves in French.

I am looking forward to meeting you and your child!

Kind regards,

Marie-Caroline Fine
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