College Counseling

اإلرشاد الجامعي

Open House 2019

2019 اليوم المفتوح

Parents of Grades 9 & 10

أولياء أمور طالب الصفوف التاسع واألول ثانوي

Dear Parents (Fathers & Mothers),
You are cordially invited to the
2019 College Counseling Open House
at the boys’ school.

،)أولياء األمور األعزاء (أباء وأمهات
نتشرف بدعوتكم لحضور
 لإلرشاد الجامعي2019 اليوم المفتوح
.في مدارس البنين

Day: Tuesday
Date: November 26, 2019
Venue: Dhahran Ahliyya Schools
Time: 06 pm – 07:30 pm

 الثالثاء:اليوم
2019/11/26 :التاريخ
 مدارس الظهران األهلية:المكان
 مساء07:30 – 06:00 :الوقت

For further information or inquiries, please contact the college
counselor @:
+966507813759
mohammed.elmelegi@das.sch.sa

Dhahran Ahliyya Schools
College Counseling
Open House 2019
Grades 9 & 10
،أولياء األمور األعزاء

Dear Parents,
Dhahran Ahliyya Schools is honored to invite you to the 2019 College
Counseling open House which will be held at DAS on Tuesday,
November 26, 2019 from 06 pm to 07:30 pm. This open event is
dedicated for the parents of grades 9 and 10 students (Mothers &
Fathers). The event is meant to provide the parents of a brief idea about
the services offered through the college counseling department. It is
also meant to cover the following important procedures:
1- Getting parents informed of their sons’ preparedness for
college.
2- Available opportunities for grades 9 & 10 students to be
prepared for college.
3- Actions to be considered towards a four-year college roadmap.
4- The importance of being in touch with the college counselor.
Your attendance will be much appreciated for the benefit of your sons.
If you have further questions or inquiries, please contact the college
counselor, Mr. Mohammed Elmelegi, at:
+966507813759
Mohammed.elmelegi@das.sch.sa

 و الذي سوف يقام٢٠١٩ تتشرف م دارس الظهران االهلية بدعوتكم حلضور اليوم املفتوح لإلرشاد اجلامعي
 مت ختصيص هذا.مساء
ً  من الساعة السادسة اىل السابعة و النصف٢٠١٩  نوفمرب٢٦ يوم الثالاثء املوافق
اليوم ألمهات و اابء طالب الصفوف الثالث متوسط و األول اثنوي لتزويدهم بفكره مبسطة عن الدعم املقدم

:من خالل قسم االرشاد اجلامعي كما سيتم الرتكيز يف اللقاء على النقاط التالية
.تزويد أولياء األمور ابملعرفة الالزمة عن اجلاهزية املبكرة ألبنائهم لاللتحاق ابجلامعة

الفرص املتاحة لطالب الصفوف التاسع واألول اثنوي لالستعداد والتهيئة لاللتحاق

.اعتبارات جيب االخذ هبا يف طريق االلتحاق ابجلامعة الذي ميتد ألربع سنوات
.أمهية التواصل الدائم مع املرشد اجلامعي للمدارس

College Counselor

Abdulmohsin Batyour

Mohammed Elmelegi
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.ابجلامعات
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رجاء التواصل مع
ً ، اذا كان لديكم أي استفسار أو تساؤل.يشرفنا حضوركم ملا فيه من فائدة كربى ألبنائكم

: حممد املليجي من خالل/ األستاذ، املرشد اجلامعي للمدارس
+٩٦٦٥٠٧٨١٣٧٥٩ :هاتف

mohammed.elmelegi@das.sch.sa :امييل
.شكراً جزيالً لكم وأنمل لقاءكم يف اليوم املفتوح

Thanks a lot, and see you on Tuesday night. Cheers!
School Principal
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املرشد اجلامعي

قائد املدارس

حممد املليجي

عبد احملسن ابلطيور

