
  

  

   
 

 
 

 

 
 

 

Monday 4 November 2019 

Dear Parents 

 

NAISAK has partnered again with Scholastic International Book Club this term to bring you 

the opportunity to order books online. You can buy story books to read with your child, 

books to help with exams and tests, and other non-fiction books to help your child develop 

a love for reading. 

 
Some of the books you can buy can help with your child’s assessment so it would be worth 

having a look at the books you can buy. 

 

To order books for your child online, go to:  
http://world-schools.scholastic.co.uk/nord-anglia-int-sch-al-

khor or scan this QR code and browse the latest books before 

ordering online.  

This book club will close on Thursday 21st November – so 
please order before then. 

 

These books will be delivered to school and sent home with 
your child as soon as they arrive. 

 

If you want help ordering a book, please come into school and I will help you make the 

order. We hope that you can purchase a book or two online to support your child in 
becoming a reader at home.  If you require any additional information regarding suggested 

purchases for your child, please do not hesitate to contact me at 

Benjamin.spencer@nais.qa 
 

Yours sincerely 

 
Benjamin Spencer 

Benjamin.spencer@nais.qa 

http://world-schools.scholastic.co.uk/nord-anglia-int-sch-al-khor
http://world-schools.scholastic.co.uk/nord-anglia-int-sch-al-khor
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 اآلباء األعزاء

 

لتجلب لك الفرصة لطلب الكتب عبر اإلنترنت.   Scholastic International Book Club عقدت نيساك شراكة مرة أخرى مع نادي

شراء كتب قصص للقراءة مع طفلك ، والكتب للدعم في االمتحانات واالختبارات ، وغيرها من الكتب غير الخيالية لمساعدة طفلك على يمكنك 

 .تطوير حب القراءة

 

 .بعض الكتب التي يمكنك شراؤها يمكن أن تساعد في تقييم طفلك ، لذلك سيكون من المفيد إلقاء نظرة على الكتب التي يمكنك شراؤها

 

 :لطلب كتب لطفلك عبر اإلنترنت ، انتقل إلى

http://world-schools.scholastic.co.uk/nord-anglia-int-sch-

al-khor . 

لذا يرجى الطلب قبل ذلك -نوفمبر  21سيغلق نادي الكتاب يوم الخميس  . 

 

 .سيتم تسليم هذه الكتب إلى المدرسة وإرسالها إلى المنزل مع طفلك بمجرد وصولها

 

كنت تريد المساعدة في طلب كتاب ، يرجى الحضور إلى المدرسة وسنساعدك في إعداد الطلب. نأمل أن تتمكن من شراء كتاب أو كتابين عبر  إذا

دم ى عاإلنترنت لدعم طفلك في أن يصبح قارئًا في المنزل. إذا كنت بحاجة إلى أي معلومات إضافية بخصوص المشتريات المقترحة لطفلك ، يرج

في االتصال بي علىالتردد   Benjamin.spencer@nais.qa 

 

 تفضلوا بقبول فائق االحترام

 

  

 بنجامين سبنسر

Benjamin.spencer@nais.qa 


