Hello, I am Ms. Charlotte and I will be the Pre K teacher. I have been working
at Dar al Marefa school for 2 years and have been teaching in Dubai for 5
years. I studied Primary education at Manchester Metropolitan University
and have BA in Primary education with a specialism in Early years education. I
am very excited to meet all my new students on their very first day of school.
I know this will be a fantastic year where the children will develop their
language skills and have lots of fun. Looking forward to seeing you all soon.

السالم عليكم و رحمة الله و بركاته:
أنا المعلمة ريما خفش معلمة اللغة العربية و التربية اإلسالمية لصف ما
قبل الروضة.
انضممت إلى مدرسة دار المعرفة هذا العام و كلي عزيمة ومحبة في
إعطاء مادتي لبراعم وورود المستقبل.
لي في مهنة التدريس ثالث عشرة سنة مكللة بالنجاح و العطاء .و
سيستمر عطائي مع أبنائكم هذا العام لتعليمهم مهارات التعبير و
التحدث و تنمية ثروتهم اللغوية و المعرفية ونرجو تحقيق هدفنا معهم
ليكونوا بناة المستقبل الواعد.
و كل عام و أنتم بخير.

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته
اسمي إلهام كمال معلمة لغة عربية وتربية إسالمية لرياض
األطفال منذ أكثر من عشر سنوات منهم  8سنوات في دار
المعرفة ،أؤمن أن فترة رياض األطفال هي أهم فترة في حياة
اإلنسان والتي يتشكل فيها وجدانه وقيمه وترسخ فيها معتقداته
ولذلك فهدفي من خالل مهنة التدريس هو إثراء تلك المرحلة
الهامة من خالل غرس القيم األخالقية وحث الطالب على البحث
والتعلم أرجو أن نحظى سوياً بعام أكثر من رائع.

Hello, I am Ms. Sara and I will be teaching KG1-A and B. I am from
Vancouver, Canada and attended Simon Fraser University where I
received my Bachelor of Education. I have another Bachelor of Arts
Degree in International Studies, Education and Applied Linguistics
(TESOL).
After graduating I moved to Cambridge in the United Kingdom and
taught Year 4 and Kindergarten. I am very excited to be joining the KG
team at Dar Al Marefa! I love being a KG teacher and seeing children
explore the world around them. This year will be exciting, and I am
looking forward to encouraging your child to become a lifelong learner!
Looking forward to meeting children and parents!

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته
رويدة عاليلي معلمة اللغة العربية والتربية األسالمية لصفوف الروضة
 التي أنتمي لعائلتها منذ سبع, األولى في مدرسة دار المعرفة الخاصة
سنوات مكللة والحمدلله بالنجاح واالنجازات
 أحب أن, بما ان كنت من متخرجين التربية الحضانية وعلم النفس
أكتشف كل ما هو جديد وخاص بهذه الفئة العمرية
أتمنى للجميع سنة مليئة بالحماس والتعلم
..وكل عام وأنتم بخير

Hello, my name is Mrs. Fatima and I am so excited to be your child’s
teacher for this academic year. I will be teaching KG1 C and D. I am
looking forward to an exciting and productive year with your child.
I graduated from the Lebanese University with a BA in English
Literature and completed a post graduate course in Education from
the Faculty of Pedagogy. I have been teaching for almost 15 years and
it is my 5th year here at Dar al Marefa School. I love teaching
kindergarten! My mission as a teacher is to help children discover the
joy of learning, and to help each child develop a strong belief in his or
her own ability. I want them to do their best and to have a sense of
pride in doing their personal best.
Together we can make this year the best year possible for your
child.

