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Happy Islamic New Year

سنة هجرية سعيدة

Today we celebrated the wonderful occasion of
Hijri New Year. Our Islamic Teachers, Ms Amira,
Ms Duaa and Ms Nour arranged a special
assembly for the pupils and a quiz. A big thank
you to both ladies for organising this.

 رتبت.احتفلنا اليوم بهذه المناسبة الرائعة للسنة الهجرية الجديدة
مدرسات اإلسالمية لدينا السيدة أميرة والسيدة دعاء والسيدة نور بهذه
 شكرا جزيال للمعلمات لتنظيم.المناسبة تجمع ومسابقة مميزة للتالميذ
.هذا

Thank you to the pupils of 4C and 4D for
entertaining us with their performance, and to all
the children who took part in the competition.

 وجميع األطفال، للترفيه عنا بأدائهم المميزD4 وC4 شكرا لتالميذ
.الذين شاركوا في هذه المسابقة

A special well done to those who got the correct
answers, and to the quiz winners.

،ونود القول أحسنتم ألولئك الذين حصلوا على اإلجابات الصحيحة
.والفائزين بالمسابقة

Tomorrow is a National Holiday, so we wish you
and your families a wonderful and relaxing day
together.

 لذلك نتمنى لكم ولعائالتكم يوم رائع ومريح في،غدا هو عطلة وطنية
.نفس الوقت

Awards this Week
Below are this week’s certificate winners, for
being their Class Star Of The Week. Well done to
them all.
SCF Champions of Problem Solving will be
awarded on Sunday this week.
Our House Team winners were Gazelle’s with
275 points. Well done to them all.

Google Mail for All
As promised ( although a day late - sorry) your
children should have come home with their new
google mail username and password. This email
account is your access to newsletters, whole
school messages, homework, study materials
and many other useful resources.

جوائز هذا األسبوع
 لكونهم نجوم صفهم،في الصور أدناه الفائزين في شهادة هذا األسبوع
. أحسنتم جميعا.لهذا األسبوع
وسيتم منح شهادات أبطال إطار كفاءة الطالب لحل المشكالت يوم
.األحد هذا األسبوع
 أحسنتم. نقطة275 أما الفائز بمسابقة البيوت هو بيت الغزال مع
جميعا

بريد غوغل للجميع
 آسفين) سيعود أطفالكم- كما وعدت (على الرغم من التأخر لمدة يوم
. وكلمة المرور،اسم المستخدم،إلى المنزل اليوم مع ايميل جوجل الجديد
هذا الحساب للبريد اإللكتروني هو صلة الوصول إلى الرسائل
 والمواد، والواجبات المنزلية، رسائل المدرسة بأكملها،اإلخبارية
.الدراسية والعديد من الموارد المفيدة األخرى

To access the account go to

للوصول إلى الحساب انتقل إلى

www.google.com/gmail

www.google.com/gmai

Type in your child’s username and password.
This should take you straight into the email
account.

1.
To access the drive where documents are stored,

 وهذا يجب أن يأخذك ر.اكتب اسم المستخدم وكلمة المرور لطفلك
مباشة
ر
اإللكبون
البيد
إىل حساب ر

1.
 نقاط9  انقر عىل،للوصول إىل محرك األقراص حيث يتم تخزين المستندات

1st click on the 9 dots arranged as a square, in
the top right of the screen. Then to access the
drive, click on top right icon; a yellow, blue and
green triangular shape.
2.
Once in the drive you will access the folders
from the ‘shared with me’ tab on the left hand
side.
3.
These are the key files we will be filling for you
over the coming weeks.

 انقر، ثم للوصول إىل محرك األقراص. ف أعىل يمي الشاشة،مرتبة كمرب ع
. األصفر واألزرق واألخض الشكل الثالن.عىل أيقونة أعىل اليمي
.
2.
بمجرد الوصول إىل المشغل يمكنك اإلنتقال إىل المجلدات من خالل عالمة
ر
.'المشبكة مع' عىل الجانب األيرس
التبويب

3.
هذه ه الملفات الرئيسية ر
الت سوف نقوم بملئها لك عىل مدى األسابيع
.المقبلة

ورش عمل أولياء األمور

Parent Workshops
Thank you to those of you who joined us on
Monday to meet the teacher. We had a huge
turnout, more than usual and more than we
expected; thank you.
I apologise though for the difficulty in hearing that
some people had. I have to say I was saddened
by how unruly some of our children were when
they were with their parents care; this is not what
we expect of them or how they behave in school.
Because of this, for the time all our workshops
will be strictly no children.

 كان.أود شكر أولئك الذين انضموا إلينا يوم االثنين لمقابلة المعلمين
. شكرا. أكثر من المعتاد وأكثر مما كنا نتوقع،لدينا إقبال كبير
 ال بد لي.أود اإلعتذار عن الصعوبة في السمع لتي واجهها بعض الناس
من القول أنني حزنت من كيفية عدم التزام بعض أطفالنا بالقوانين
عندما كانوا في رعاية أهلهم؛ هذا ليس ما كنا نتوقع منهم أو كيف
.يتصرف طالبنا في المدرسة

 سنكون حازمين لعدم اصطحاب األطفال ألي من ورشات،وبسبب هذا
.العمل ألولياء األمور
:سنقوم بتشغيل الجلسات التالية

We will be running the following sessions:

الجمهور

التركيز

اليوم والتاريخ

All Bus
Parents To
attend

جميع أولياء
األمور المعنيين
بالباص

نظام الباص

26 الثالثاء
سبتمبر

All Parents

جميع أولياء
األمور

ايميل ومشغل
جوجل

3 الثالثاء في
أكتوبر

Date & Time Focus

Audience

Tuesday
26th
September

Bus
Systems

Tuesday 3rd Google Mail
October
and Drives

الثالثاء في 10
اكتوبر

تعليم الرياضيات جميع أولياء
األمور
واستعمال
ابوكس

الثالثاء في 17
اكتوبر

القراءة وكتب
األونالين
(ريدنج إجز)

أولياء األمور
من الصف 6-3

األحد في 21
أكتوبر

قراءة وكتابة
()inc

أولياء أمور
صفوف  1و 2

الثالثاء في 30
أكتوبر الساعة
 6مساء

التغييرات في
منهاج اللغة
العربية

أولياء أمور
الصفوف 7-2

All Parents

Teaching of
Maths and
Using
Abacus

Tuesday
10th
October

Parents in
Years 3-6

Reading
and our
online
Books
Reading
Eggs

Tuesday
17th
October

Parents in
Years 1 & 2

Read Write
Inc

Sunday
21st
October

Parents in
Years 2-7

Changes to
the MOE
Curriculum

Tuesday
3oth
@ October
6pm

All sessions will occur at 6pm
ستعقد جميع الجلسات عند الساعة  6مساء
للمزيد من التفاصيل وأساليب الحجز سوف تكون عبر البريد
االلكتروني قريبا (عبر إيميل جوجل)

Further details and booking methods will be
)emailed out to you shortly ( via google mail

