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 سام العالميةفلسفة اللغة في مدارس الب

 

العالم، ولتمكين  معفي مدرسة البسام العالمية أن اللغة هي وسيلة التواصل  نؤمن 

 لغة من أكثر إجادة منهم يتوقع فإنه إيجابيين عالمين مواطنين يصبحوامن أن  متعلمينا

 . عالية وبدرجة تدريجيا واحدة

 حيثبرنامج اللغة في مدرسة البسام العالمية اللغات من ثالثة أبعاد رئيسة،  يتناول 

 .اللغة خالل من والتعلم اللغة عن والتعلم اللغة تعلم يتم

اللغة  –بحيث يجيدون لغتهم األم  ،اللغة ثنائيأن يصبحوا بالغين  متعلمينامن  يتوقع 

 .نجليزيةويتمكنوا من التعبير عن أنفسهم بشكل كامل باللغة اإل –العربية الفصحى 

 ولذا ،الفردية هويتهم من جزء هي اللغةأن  امتعلمينمدرسة البسام العالمية نعلم  في

 .اآلخرين لغات ويتعلمون ويحترمون بلغتهم يعتزون فهم

 اللغوية الكفايات تطويربكل الدعم المطلوب لتمكينهم من  تعلمينام جميع بإمداد نلتزم

 (. الكتابة القراءة، التحدث،  االستماع،األساسية األربع ) 

وتركز الدروس اليومية في  ،لغة معلمات العالمية البسام مدرسة معلمات جميع تعتبر

استخدامها من قبل  وتعزيز المختلفة التعليمية الموادمدرستنا على اكتساب مفردات 

 التواصل اللغوي الفعال في مختلف المجاالت. منفي المستقبل  ليتمكنوا.  المتعلمين

 على نشجع اننا ،إالوتقنيات اللغة  قوانينيجب تعلم  بأنه نؤمن كوننا من الرغم على و

 .االكتشافالمزيد عن اللغة من خالل  تعلم

 

 

 

BIS Language Philosophy  

 

BIS believes in language as the media of interacting with the world, 

to become positive global citizens our learners   are expected to 

gradually gain high proficiency in more than one language. BIS 

language program approach language arts learning in three dimensions 

language study in our school involves learning the language, learning 

about language & learning through language. 

Our learners are expected to become bilingual adults who master 

their mother language – Formal Fusha Arabic – and who can express 

themselves fully in English as well. 

In BIS, we teach our learners   that Language is part of their 

individual identity. therefore, they need to embrace their own, respect 

& learn others. 

BIS Learners must be given all the support needed to develop 

competence across the four language modes of speaking, listening, 

reading and writing  

All teachers are considered Language teachers, daily lessons in BIS 

concentrate on the language of subjects and they carefully introduce & 

reinforce the usage of specific subject terminology by learners  , which 

will eventually lead to our learners   being able to communicate 

professionally in different fields. 

Although we believe language rules and techniques has to be 

taught, Language inquiry is encouraged throughout the program. 
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 العالميةلمحة عن اللغات في مدرسة البسام 

 يمكنك حيث اللغة، ثنائية مدرسة العالمية البسام مدرسة تعتبر رسميا 

من  %100 يقاربفي معظم الصفوف طوال اليوم. ما  اإلنجليزية اللغة سماع

 أصول من أو ، عربي أب أو أم من أو العرب، من هم وموظفينا متعلمينا

 .باإلنجليزية ناطقة مجتمعات في وترعرعوا ولدوا أو عربية،

 لغوية قدرات من خليط هو لدينا متعلمينال مجتمع فإن سبق ما إلى وبالنظر

 . واإلنجليزية العربية باللغتين متفاوتة

 اللغة أبنائهم بتعليم اللتزامهم بمدارسنا أبنائهم يلحقون األهالي من الكثير

إضافة إلى رغبتهم بتأسيس اللغة العربية الفصحى  عالمية، كلغة اإلنجليزية

 ألبنائهم كلغتهم األم، وهم يتشاركون مع مدرسة البسام العالمية بهذا االلتزام.

يتم  لذامعلمات اللغة لدينا هن غالبا من المتحدثات باللغة كلغتهم األم،  إن

 عند التدريس في االستثنائية والمهارات والحماس الخبرات استهداف

 .شيحهنتر

 اللغة باكتسابكامل مجتمع مدرسة البسام العالمية التزاما كبيرا  يظهر

 . العالمي المستوى على التفاعل كلغة اإلنجليزية

اللغوي  التنوع من تستفيد قد العالمية البسام مدرسة أن من الرغم على

عن ذلك بتعريض  بالتعويض تلتزم أنهاإال  ، وتشجعه به وترحب متعلميهال

 .المراحل جميع في العالمي واألدب والخبرات اللغات من قدر الكبر متعلميها

 

 

 

BIS Language Profile 

Officially BIS is a bilingual school, English is practiced & heard 

all day long and in most classes. Almost 100% of our learners & 

staff are Arabs, half Arabs, originally Arabs, or are born or raised 

in English speaking countries. 

Due to the above, our learners' community is a mixture of 

widely differing language profiles in both Arabic or English.  

A lot of our parents are in-rolling their children in BIS because 

of their commitment to teaching their children the international 

language of English plus introducing Arabic to their children as the 

mother language. A commitment we share with them in BIS.  

Our language teachers are mostly natives or native likes. 

Experience, passion & exceptional skills are targeted & pursued. 

With that said, we must emphasize the fact that the whole 

community above is showing much commitment to the 

acquisition of English language as the media of interacting in an 

international level, a lot of parents are part of international 

business world most of our staff are English speakers. 

Although BIS can benefit from more diversity -which we do 

welcome & encourage!-. We are committed to make up for that 

through the rich exposure to as much international languages and 

experiences & Literacy as we can in all grade levels. 
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 لغة التواصل والتعليم في مدرسة البسام العالمية

 معظمأن  إالتعتبر اللغة اإلنجليزية هي لغة التدريس الغالبة في جميع المراحل ،      

 .اللغة ثنائية هي المحلي المجتمع مع( والشفهية)الورقية  مراسالتنا

 مفرداتها في تختلف والتي العامية العربية اللغة بيوتهم في المتعلمين يتحدث              

 الفصحى العربية اللغة فإن وعليه متفاوت، بشكل الفصحى العربية اللغة عن وتركيباتها

 .نجليزيةفي مدرستنا كلغة جديدة. إضافة إلى اللغة اإل للمتعلمين تقدم

 نجليزية، اللغة العربية الفصحى()اللغة اإلبرنامج تعليم اللغات  

 :يلي بما المراحل جميع في اللغات معلمات جميع تلتزم 

 لتنوع غني من األشكال األدبية كمدخل لتعلم اللغة. المتعلمين تعريض 

 الصفية المناقشات خالل من المحكية للغة النشط االستخدام تشجيع 

 .اآلراء عن والتعبير

 اللغات تعليم في أساسي التمايز. 

 واستخدام تجارب قراءة متمايزة  المتعلمين، مستوى بحسب القراءة تشجيع

 واهتماماتهم واستعداداتهم. المتعلمين عند القراءة طالقة بحسب

 على التدرب على  المتعلمين وتشجيع إجرائية كعملية الكتابة إلى النظر

 أشكال الكتابة المختلفة بقدر اإلمكان.

 واستخدامها األخرى بالمواد دمجها خالل من اللغة ءإغنا على التركيز 

 .متنوع بشكل

 على البحث وعلى اكتشاف اللغة وتطوير معارفهم حولها  المتعلمين تشجيع

 من خالل استراتيجيات االكتشاف والموارد المتوفرة.

 

 

 

Language of Instruction & communication 

All of the written and spoken communication with the local 

community is bilanguage. And English is the dominant language of 

instruction in all grades. 

Learners are using the local Dialect at home which differ it it's 
vocabulary & components than the Fusha Arabic to different extends. 
Therefore, Arabic is introduced to our learners almost as a new 
language alongside English. 

Language Learning Program (English, Fusha Arabic) 
In BIS all language teachers in all levels are committed to: 

 Exposing learners to rich variation of literature as an 
approach to learning language. 

 Encourage the active use & practice of spoken language 
through classroom discussion and opinions expression. 

 Differentiation is key in language instruction. 

 Encourage reading according to learners' level, and use 
differentiate Reading engagements according to learners levels of 
fluency, readiness & interest. 

 View writing as a process and encourage learners to 
practice different formats of writing as much as possible. 

 Promote integrated language enrichment using 
language as a transdisciplinary element. 

 Encourage learners to research, Inquire & develop 
knowledge using inquiry strategies & available resources.  
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 مواصفات برنامج المدرسة من حيث الكفايات اللغوية

 اللغة العربية الفصحى نجليزيةاللغة اإل طفالرياض األ

المتطلبات 
 القبلية 

يخضع المتعلمين الختبار تطوري لقياس اتساق نموهم مع أعمارهم " دينفر 
 " ويستخدم هذا االختبار لتخطيط تعليمهم .

من وقت التدريس  %50يخصص  الزمن
 للغة االنجليزية

من وقت التدريس  %50يخصص 
 للغة العربية

 التسلسل والمجال الخاصة ببرنامج السنوات االبتدائيةمستندات  المصادر

  NAEYCمعايير  

 معايير التعلم المبكر النمائية في المملكة العربية السعودية  
 

 

 الصفوف المبكرة

 ( 4إلى  1)
 اللغة العربية الفصحى نجليزيةاللغة اإل

متطلبات 
االنتقال من 

 مرحلة الخرى 

من االهداف الختامية للصف السابق، على  % 50يحتاج المتعلم لتحقيق نسبة  

 .-في حال لم يحقق هذه النسبة -ان يتم تصميم خطة تطور فردية للمتعلم 

من وقت التدريس  %70يخصص  الزمن
 للغة االنجليزية

من وقت التدريس  %30يخصص 
 للغة العربية

   Journeys المصادر
Literacy by design   

Reading A – Z   
PYP leveled readers 

Gulf Leveled Readers 
IB-PYP Scope & Sequence 

Documents 

مناهج اللغة العربية والعلوم الدينية  
 بالمملكة العربية السعودية 

معايير دولة االمارات العربية 
 المتحدة 

مستندات المجال والتسلسل الصادرة 
 عن منظمة البكالوريا الدولية 

  

 

 

 
Linguistic Competencies -BIS Program Specifics -  

 

Kindergarten English Arabic 

Pre-
Requirements 

Learners are required to take a fundamental test to 
measure their growth " Denver Test " this test is used 
to plan toward their needs. 

Time allocation 50% of instruction is in 
English 

50% of instruction is in 
Arabic 

Resources IB-PYP Scope & Sequence 
NAEYC standards 

Saudi Early Learning Standards (SELS) 
 

Early Grades 
(1st to 4th ) 

English Arabic 

Moving from 
grade to the 

other 

Learners need to fulfill 50% of the previous level 
summative assessment objectives to enroll in the new 
grade, Individual Learner Progress Plan will be 
designed - if that percentage was not met. 

Time allocation 70% of instruction is in 
English 

30% of instruction is in 
English 

Resources Journeys   
Literacy by design   

Reading A – Z   
PYP leveled readers 

Gulf Leveled Readers 
IB-PYP languages 

Scope & Sequence 
Documents 

Saudi Arabia National 
Curriculum 

UAE Arabic language 
Standards 

IB-PYP Languages Scope 
& sequence Documents 
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 العالمية البسام مدرسة في اللغات دعم برنامج

المتعثرين لالقتراب  المتعلمين لتمكين المدى قصيرةتصميم برامج دعم  يتم

وغالبا ما تشمل هذه البرامج  ،أكثر من مستويات اللغة المطلوبة في مستواهم

 أنفسهم. متعلمينمعلمات من مستويات مختلفة واألهالي وال

يمكن أن تكون هذه البرامج خليطا من  الدعم بداخل الصفوف  أو صفوف  

وتوفر المدرسة مواد وكتيبات وسالسل متخصصة  إضافية، دعم ساعاتديلة وب

 بشكل المطلوبة للمستويات اللغة مستوى رفع في متعلمينهنلدعم المعلمات و

 .مدروس علمي

بين  تتراوحبالمدرسة من خلفيات مختلفة ) متعلميناالكثير من  يلتحق

 أهلهم مع والقادمين محدودة إنجليزيةالقادمين من مدارس أهلية بمستويات لغة 

 أن معلماتنا جميع من يتوقع ولهذا(معدومة عربية لغة بمستويات الخارج من

 كمعلمات جميعا لهم النظر يتم حيث تدريسهم، في جيدا وتمايزا تعديالت يطبقن

 .كلغة للغة

 العالمية البسام مدرسة مكتبة

تشكيلة متنوعة من يتوفر فيها  حيثالنابض،  المدرسة قلب مكتبتنا تعتبر

برامج القراءة المتسلسلة لتوظيفها في تحسين ل باإلضافةأدب الطفل باللغتين 

تشجيع األطفال على زيارتها خالل الحصص أو في  ويتممهارات القراءة.

 . االستراحة أوقات

 االحتياجات لتغطي تدريجي بشكل المكتبة مصادر ببناء المدرسة تلتزم

 .االكتشافلبرنامج  المختلفة

 

 

 

Language Support programs in BIS 

Extra Short-term program are designed to enable learners to 

become closer to their intended language level. Those programs 

are normally include Teachers from different levels plus parents 

and learners themselves. 

Those programs can be variation of in-class & withdrawal 

support or extra hours support. Special material, booklets and 

series are available to teachers and their learners solely for the 

purpose of closing the gap between learners expected levels of 

efficiency in language and their actual levels. 

 A lot of our learners are joining the school from different 

background (ranging from those who join from national school with 

limited English or those who arrived from abroad with limited to no 

Arabic). Therefore, all of our language teachers are expected to 

demonstrate a wide range of adjustments in their instruction. They 

are all seen as EAL Teachers and are expected to provide scaffolder 

& differentiated instruction in order include all learners. 

BIS School Library 

 BIS Library is the heart of our school, learners are encouraged 

to visit it during classes and in recess. A wide variation of children 

literature is available in both languages. Leveled readers are available 

for teachers you utilize in enhancing reading fluency. 

The school is committed to build the library resources gradually 

to cover the different needs for our program of inquiry.  
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 العالمية البسام مدرسة في اللغات سياسة ونشر تنفيذ

 

 االحتياجات بحسب المعلمات لجميع للغات تدريبية دورات المدرسة توفر 

 مع للتفاعل اإلنجليزية اللغة لتعلم لدورة العربية اللغة معلمات تخضع التدريبية،

 اللغة معلمات تخضع كما. المدرسي المجتمع في اإلنجليزية اللغة معلمات

 جميع في استخدامها على للتدرب الفصحى اللغة وتعليم تعلم لدورة العربية

 .األوقات

 األهالي آراء بأخذ العالمية البسام مدرسة في اللغة سياسة تطوير يتم

 وتقديمه المدرسة موقع في المستند هذا نشر ويتم االعتبار، بعين ومتطلباتهم

 .للتسجيل األولية المراحل منذ لألهالي

 

 

Language Policy executing and publishing 

 

 Tailored Language related courses are available for All 

teachers, Arabic teachers are expected to learn basic English 

Language to interact effectively with English speaking teachers 

in campus.  Arabic teachers are given Fusha Arabic courses to 

insure their usage of Fusha Arabic at all times. 

 Language policy is formulated taken parents views and 

requirements into consideration. The document is to be 

published in school's website, and is introduced to parents from 

the early stages of registration.  
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 العالمية البسام مدارس في التقييم فلسفة

 

 تعلم تحسين إلىمدرسة البسام العالمية يعتبر التقييم عملية مستمرة تهدف  في 

  المدرسةيستخدم المعلمون نتائج التقييم لتحسين تدريسهم كما تستخدمها  المتعلمين،

البرنامج الدراسي بشكل مستمر. يستهدف التقييم األهالي أيضا حيث  لمراجعة

يبقيهم مطلعين على تطور أبنائهم مما يمكنهم من لعب دور أكبر في مساعدة 

 .المتعلمين

 :العالمية البسام مدرسة في التقييم عمليات لجميع مشتركة سمات هناك

 بالنجاح والتطور. المتعلمين لجميع تسمح -

 . - تمايز -  التقييم وأدوات استراتيجيات من متنوعة تشكيلة تستخدم -

 ، األهالي(. المتعلمين ، المدرسة)   للجميع والوضوح بالشفافية تمتاز -

 .المعلومات اكتساب من أكثرالفهم  تقييم  -

 ، المواقف ، السمات)  االبتدائية السنوات برنامج عناصر جميع تقييم -

 (.المهارات ، المفاهيم ، الفعل

 .التعليمية العمليةأدلة على استخدام كافة نتائج التقييم في تحسين  هناك -

 

 في التقييم لعمليةان الهدف االقصى  ،حيثالتقييم حول المتعلمين  يتمركز

على التقييم الذاتي ومتابعة  القدرة اكسابهم هو العالمية البسام مدرسة

 . الشخصيتطورهم 

 

 

 

BIS Assessment Philosophy  

 

In BIS Assessment is an ongoing process that targets learners 

learning enhancement. Teachers uses assessment results to customize 

their instruction accordingly & the school uses it to review its program 

continuously. Parents are targeted by assessment as well, they are to 

use assessment results to learn more about their children progress and 

utilize that knowledge to help when needed. 

 

All BIS Assessment operations share common characteristics: 

 Allow all learners to develop and succeed. 

 Use a variety of Assessment tools & Strategies – 

differentiation-. 

 Be transparent to all involved (School, learners, parents). 

 Assess understanding more than gaining information- 

 Assess all IB-PYP Program elements (Profile, attitudes, action, 

concepts & skills). 

 There is evidence that all assessment is used in instructions. 

 

Assessment is learner-centered, the ultimate target of BIS 

assessment program. Is for learners to gain the ability to follow up with 

their personal development. 
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 العالمية البسام مدارس في التقييم أنواع

 

 :العالمية البسام مدرسة في التقييم من رئيسة أنواع أربعة هناك 

 :القبلي التقييم

 معرفة ايتقديم  قبل المتعلمينمعرفة المزيد عن المعرفة القبلية لدى  على يساعد

ألول مرة، ويأخذ هذا التقييم أشكاال مختلفة ويجب توثيقه والتخطيط بناًء على  جديدة

 نتائجه.

 :البنائي التقييم

و مدى معرفتهم لما يقدم من  المتعلمين فهم تقيس يوميةالبنائي هو عملية  التقييم

 والمعلمات للتقدم أكثر في التعلم. متعلمينمادة، ويتم استخدامها من قبل ال

كيف يقدمون  المتعلمين ويتعلم أمكن، كلما الذاتي والتقييم األقران تقييم استخدام يتم

 نقدا بناًء لبعضهم البعض منذ عمر مبكر.

 :الختامي التقييم

إنجاز مهام ختامية  متعلمينفي ختام كل وحدة تعليمية أو وحدة بحث يطلب من ال  

تعكس فهمهم للمفاهيم وإتقانهم للمهارات التي قدمت لهم خالل الوحدة، ويتم توثيق 

 ومشاركة هذه النتائج مع األهالي باستخدام طرق متنوعة.

 : المعياري التقييم

 الفصل من االولالشهر  خاللالمعيارية االختبارات  منمختلفة  نسخ تنفيذ يتم

 .متسق المتعلمين تطور أن من للتأكدوتهدف هذه االختبارات فقط  الثاني، الدراسي

 

 

 

BIS Assessment Types 

There are four main types of Assessments in BIS: 

Diagnostic or Pre-Assessment: 

This assessment  help in learning more about learners' prior knowledge, 

it is normally done prior to introducing new subject for the first time and it 

takes many forms, it is a requirement to document and plan according to the 

results of Pre-assessment. 

Formative Assessment: 

Formative assessment is a daily process that evaluate learners 

understanding and knowledge of introduced material. It is used by learners and 

teachers to go further in their learning. 

Peer and self-assessment is actively practice whenever possible and 

learners are learning to produce constructive criticism to each other from an 

early age. 

Summative Assessment: 

At the end of each standalone or inquiry unit, learners are required to 

accomplish summative tasks to show their understanding of concepts and 

excelling of skills taught throughout the unit. The results of such tasks are 

documented & reported to parents using different methods. 

Standardize Assessment: 

Customized Standardizes assessment takes place during the first month 

of second term, Those tests aim only to make sure learners' progress is on-

level. 
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 العالمية البسام مدارس في التقييم استراتيجيات

التقييم الذي يستهدف مستويات متباينة من المتعلمين يتطلب استخدام  إن 

استراتيجيات تقييم متنوعة ألن متعلمي اللغة يحتاجون إلى طرق مختلفة للتعبير عن فهمهم، 

وكلما قلت قدراتهم اللغوية كلما زادت أهمية استخدام تقنيات تقييم مختلفة عن الطرق 

للتعبير عما يعرفونه في بيئة  للمتعلمين الفرصة التقييم هذا تيحويالتقليدية ) الورقة والقلم(. 

 آمنة يمكنهم بها التعلم من خالل التجربة والخطأ.

باستمرار من قبل معلماتهن لمراقبة نموهم وتقدمهم  المتعلمين مالحظة يتم: المالحظة

 كأفراد وكمجموعات.

الفرصة لمعرفة  المتعلمين إعطاء إلى التقييم هذا يهدف: األداءعلى  المعتمد التقويم

وتجربة الطرق المختلفة لتطبيق ما تعلموه من خالل إنهاء مهام فريدة يمكن إنهاؤها بطرق 

 .العملية االداءاتمختلفة مثل العروض التقديمية والخطب و

هذا التقويم إلى جمع المعلومات من خالل  يهدف :التواصل على المعتمد التقويم

 من المختلفة النمو مجاالت في تحقيقه تملبحث مدى التقدم الذي  ينالمتعلم معالتواصل 

 .والحوارات والمقابالت المؤتمراتمثل  أنشطةخالل 

تعلموه في نهاية الدرس  فيما فكرواأن ي متعلمونحيث يطلب من ال :المتعلمين تأمالت

 أو الوحدة. 

 المعتمدة على الورقة والقلم  التقييم

في موضوع  متعلمينتوفر هذه التقييمات لمحة عن معرفة ال :قصير اختبار/  امتحان

 محدد.

 

 

BIS Assessment Strategies 

 Developmentally appropriate assessment need to use a range of 

assessment strategies because language learners need a variety of 

ways to demonstrate their understanding. The lower the language 

proficiency, the more important it is to use assessment techniques 

beyond pencil and paper tasks. Developmentally appropriate 

assessment provides opportunities for learners to show what they 

know in an environment in which it is safe to take risks associated with 

learning. 

Observation: Learners are regularly observed by their teachers 

to monitor their growth and progress individually & as groups. 

Performance Assessment: this assessment is used to give 

learners the chance to learn & practice the different ways to apply 

what they learn through completing authentic tasks that can be 

accomplished in many ways like Presentations Speeches and 

Performances. 

Communication Based Assessment: this assessment is used to 

collect information through communicating with learners to explore their 

progress, this aims to learn more about learner’s methods of thinking & 

problem solving through activities like conferences, interviews & Q&A. 

Learner reflections: where learners are asked to reflect on what 

they have learned at the end of a lesson/units.  

Pencil & Paper / Tests & quizzes: These assessments provide a 

snapshot of learners’ subject-specific knowledge. 
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 العالمية البسام مدارس في التقييم روزنامة
 

 

اإلبالغ طريقة الزمن  Discerption 
المستمر التبليغ الوحدة نهاية   

( /  الدرسية

 (االكتشاف

الشخصي( في نهاية /االكاديميالتطور ) تقرير ارسال

 كل وحدة.

 الفصل

 الدراسي

 األول

 منتصف

األهالي اجتماع الفصل  

 تقدم على االهالي اطالعامهات يتم من خالله  اجتماع

 والمعارف، المهارات تطور ومناقشةأبنائهم 

 . للمتعلمين الخاصة واالحتياجات
 نهاية

 الفصل
 الفصل نهاية تقرير

األول الدراسي  

في جميع  المتعلمين تطوريلخص   وصفي تقرير تقديم

 المجاالت خالل الفصل الدراسي االول.
 الفصل

 الدراسي

 الثاني

 منتصف

 /متعلميني اجتماع الفصل

تعلم حقائب  

واالهالي بحضور المعلم  المتعلمين بين اجتماع

 انجازاتهم وأهم خبراتهم متعلمينيستعرض فيه ال

 .وحتى تاريخه  العام بداية من مهاراتهم وتطور
 نهاية

 الفصل
/  النهائي التقرير

 الشهادة

في جميع  المتعلمين تطور  يلخصتقديم تقرير وصفي 

 المجاالت خالل الفصل الدراسي الثاني.
الثالث الصف نهاية  القياسي االختبار 

 

 

 

 

 

 

BIS Assessment Calendar 

 

Timing Reporting 
Method 

Discerption 

Continuous 
Reporting 

End of Unit 
(Study / 
Inquiry) 

Sending the progress report at the end of 
each unit.  

1st 
Term 

Mid-
Term 

Parents 
Conference 

Parents / Teachers Conference where 
parents are informed about their children 
progress and any specific needs. 

End of 
Term 

End of Term 
Report 

A written Progress Report summarizing 
First Term Learners progress in all areas. 

2nd 
Term 

Mid-
Term Learner Led-

Conference / 
Portfolio 

Learners/Parents conference with 
teachers available as facilitators, learners 
share their experiences, achievements & 
progress since the beginning of year up-to-
date. 

End of 
Term 

Final Report / 
Certificate 

A written Progress Report summarizing 
Second Term Learners progress in all areas. 

End of 3rd 
Grade 

Standardized Test 
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 العالمية البسام مدرسة مجتمع في األكاديمية المصداقية

 

االكاديمية، حيث تعد  بالمصداقيةجميع أعضاء المجتمع المدرسي  يلتزم

نقل أعمال االخرين بدون االشارة اليهم،  والقرصنة، االدبية السرقةالتجاوزات مثل 

 والغش أعمال غير مقبولة. المطلوبةالنتائج  أوتزوير االعمال 

منذ عمر مبكر، ويتم تشجيعهم  مهذه المبادىء من معلماته المتعلمين يتعلم

 الفرصة يعطيهم ممامن خالل ربطها بالقصص والقيم  رارباستمعلى االلتزام بها 

 .أنفسهمب أتموها التي الشخصية بانجازاتهم لالعتزاز

المتجاوزين أثناء الحصص أو في  المتعلمين مع فرديا اجتماعاالمعلمات  تعقد

 أو بكتابة ويلزمونالمسألة وتوضيح التجاوز وعواقبه  لمعالجةواجباتهم المدرسية 

 تعهد خطي بعدم تكرار التجاوز. توقيع

منسقة شؤون الطالبات ومنسقة الشؤون  المعلمة تبلغالتجاوز  تكرارحالة  في

 االجراءات وتوثيقالعقوبات المناسبة  وتنفيذ بالمسألة التحقيق ويتم كاديمية،األ

 يقوم من يعرض قد التجاوزات هذه مثل تكرار بأن علما االهالي، وابالغ المتخذه

 .للفصل بها

 

 

 

 

 

 

 

Academic Honesty in BIS Community 

All members of BIS community are asked to practice 

academic honesty, Plagiarism & Copying others fabricating 

required work or results or cheating are unacceptable. 

Learners are encouraged to practice Academic honesty from 

an early age by presenting them to learners through stories and 

values and ting them to the IB-PYP Learner profile which allow them 

to show their pride in completed work.  

All teachers are required to meet individually with learners 

who shows any of the above behaviors in classroom work or 

homework, Such Learner is required to write or sign a pledge that 

the behavior is not to be repeated.  

If that happened the Learners Affairs Coordinator & the 

Academic Affairs Coordinator are informed, an investigation is 

issued and proper sequences is executed, the incident is to be 

documented and parents should be informed. Repeated incidents 

may cause learners dismissal. 


