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Google Drive

مشغل جوجل

We believe we have finally got Google Drive up and
running as we wanted:
● Parents should all have an email in their
child’s name and ending in @icschooluae.com e.g
2017abdullah23456@icschool-uae.com
● This should give you access to google drive
with 2 folders ‘shared with me’ : 1 for all
parents, 1 for just your year group.
● In these files should be lots of useful
information, including homework and slides
which is easy to access.
Our use of Google Drive will grow into Google Suites
and Classrooms as you, the pupils and we ourselves
refine our skills and ways to use it.
In the meantime I appreciate your feedback and will
be sharing with you a link to a Google survey to let
me know your thoughts. This will be after next
Tuesday’s workshop:
Parent Workshop on Google Mail and Google Drive @
6pm on Tuesday 3rd October.
DO NOT BRING CHILDREN
Please note: a few parents are trying to access year
group files either from their own personal gmail
accounts or another sibling’s accounts. You need to
be logged in as the correct child to do this
e.g 2017 for FS2 file and 2011 for Year 6 child

Birthdays
We relaxed the rules so that all children can bring a

أخيا عىل محرك جوجل وهو يعمل كما
نحن نعتقد أننا قد حصلت ر
:أردنا
وينته
• يجب حصول جميع أولياء األمور عىل إيميل بإسم طفلهم
ي
icschool-uae.com @ :ب
:مثال
2017abdullah23456@icschool-uae.com
• هذا يمنحكم الوصول إىل محرك جوجل الذي يحتوي عىل مجلدين
ر
 واحد لجميع أولياء األمور وواحد للصف الخاص بكم:'مع
'مشيكة ي
.فقط
 بما يف ذلك،الكثي من المعلومات المفيدة
•تحتوي هذه الملفات عىل
ر
والشائح ر
الواجبات الميلية ر
.الت من السهل الوصول إليها
ي
سيداد استخدامنا لمشغل جوجل ليصل إىل أجنحة جوجل وفصول
ر
.تحسي مهاراتنا وطرق استخدامه
 حيث ستتمكن من،الدراسة
ر

 أقدر لكم تعليقاتكم وسأقوم بمشاركة رابط الستطالع،يف هذه األثناء
 وسيكون هذا بعد ورشة.الرأي حول جوجل معكم إلعالمنا بأفكاركم
:عمل الثالثاء المقبل

 أكتوبر3 الثالثاء يف،ورشة عمل حول بريد جوجل ومشغل جوجل
ً
.مساء
6 عند الساعة
ى
يرج عدم إحضار األطفال

ى
 يحاول عدد قليل من أولياء األمور الوصول إىل:يىل
يرج مالحظة ما ي
الييد الخاصة بهم أو
ملفات المجموعة العامة إما عن طريق حسابات ى
عي حساب الطالب الصحيح
يجب الدخول ى.حسابات أخوة أخرى
6  لطالب الصف2011  لصف الروضة األوىل و2017 :مثال

أعياد الميالد
ر
شء
لقد قمنا بتعديل القواعد بحيث يمكن لجميع األطفال جلب ي
 عنرص واحد فقط إلعطاء كل طفل يف،صغي للمشاركة يف أعياد الميالد
ر

small treat to share on their birthdays, just one item
to give each child in their class, so a piece of fruit,
pencil or small cupcake.

.صغي
 قلم رصاص أو كب كيك، مثل قطعة من الفاكهة،الصف
ر
الرجاء عدم ارسال كيك كبي علينا تقطيعه أو قطع ر
 ليس بامكان- بييا
ر
.المدرسة استضافة الحفالت للطالب

Please don’t send great big cakes we have to cut and
serve, or party bags and pizzas - we are not able to
host parties for you.

 اذا تكرر أمر.يف حالة وجود أي زيادة سيتم ارجاعه يف نهاية اليوم
كثية سيتم الغاء كل االحتفاالت يف المدرسة
ارسال أشياء ر

If parents send extras, they will be returned at the
end of the day. If this continues it may even lead to us
cancelling all celebrations in school.

Key Dates for October:
Sunday 1st @ 3pm - 1B Meet The Teacher
Tuesday 3rd @ 6pm - Google Drive Parent Workshop
for all parents
Tuesday 10th @ 6pm - Maths and using Abacus
Parent Workshop for all parents
Tuesday 17th @ 6pm - Reading and Reading Eggs
Parent Workshop for Years 3-7 only
Monday 23rd @ 6pm Read Write Inc - for Years 1
and 2 Parents Only

:تواري خ رئيسية لشهر أكتوبر
ً
3:30 - مساء
3  الساعةB1 المسائ لمعلمة صف
 اللقاء- 1 األحد
ي
ً
مساء
 إجازة نصف الفصل26  الخميس- 24 الثالثاء
والمعلمي
المدرسة مغلقة للتالميذ
ر
 رحلة طالب السنة السادسة لكرة القدم- 31 الثالثاء
أبوظت للتعليم
بانتظار موافقة مجلس
ىي
 ورشة القراءة والكتابة للسنة-  الساعة السادسة مساءا23 االثني
ر
األوىل والثانية
 يتم اغالق- اش
 اجازة منتصف الفصل الدر ي26  الخميس- 24 الثالثاء
.المدرسة للطالب والمعلمات يف هذه التلت أيام

Tuesday 24th - Thursday 26th is Half Term
School is closed for pupils and teachers for these 3
days.

Staff Changes:

الموظفي
تغييات
ر
ر

Sadly we have had a few changes to staff, due to
unforeseen circumstances.

الموظفي بسبب ظروف
التغييات عىل
من المؤسف أننا أجرينا بعض
ر
ر
.غي متوقعة
ر

We know this has caused concern for some of you.
Rest assured we are doing our best to bring stability
to your children through temporary measures while
we arrange good quality replacement teachers.

ر
 نود منكم.الشء قد سبب القلق للبعض منكم
نحن نعلم أن هذا ي
اإلطمئنان حيث أننا نبذل قصارى جهدنا لتحقيق االستقرار ألطفالكم
حي نقوم ربيتيب استبدال نوعية جيدة من
من خالل
ر
تدابي مؤقتة يف ر
.المعلمي
ر

Please work with us and not against us while we are
doing this:
1. Let us know your individual concerns, giving
facts, so we can address them.
2. Give us time to address them.
3. Be realistic in your expectations of what we
can do.

:يرج العمل معنا وليس ضدنا بينما نقوم بذلك
ى
ر
 حت، واعطائنا الحقائق، مشاركتنا المخاوف الفردية الخاصة بك.1
.نتمكن من معالجتها
.منحنا الوقت لمعالجتها.2

4. Don’t threaten us , if we don’t respond exactly
how you want.
5. Remember we have the best interests of all
our pupils at the heart of every decision we
make
6. Trust us - we can’t tell you every detail of
every decision as it may be confidential.
Thank you for your ongoing support.

. أن تكون واقعيا يف توقعاتك حول ما يمكننا القيام به.3
. يف حال عدم استجابتنا كما تريد بالضبط، عدم التهديد.4
 التذكر أن مصلحة جميع الطالب تكون يف قلب كل قرار نقوم.5
باتخاذه
 ال يمكننا أن نقول لكم كل التفاصيل حول كل قرار ألنها- الوثوق بنا.6
قد تكون رسية
ً
.شكرا عىل دعمكم المستمر

Certificates and House Winners

الشهادات وفائزين البيوت

Congratulations to last week’s SCF Champions for
‘Problem Solving ‘ and to this week’s ones for
‘Communication’.

الماض يف موضوع "حل
تهانينا ألبطال إطار كفاءة الطالب األسبوع
ي
."المشكالت" وهذا األسبوع حول موضوع "التواصل

Also well done to the Stars of the week who were
nominated for a range of reasons from hard work,
improvement in a subject, kindness and great
manners.

أيضا نود أن نقول أحسنتم لنجوم االسبوع الذين رشحوا لمجموعة من
 واللطف واألخالق، والتحسن يف مادة ما،األسباب من العمل الجاد
العظيمة

Last Week’s house Team WInners are:
Camels with 426 points
And collectively this term’s winners so far are:
Gazelle’s with 631 points

Contacting Us
Some parents are frustrated if they call and can’t get
through; we acknowledge this can be a problem.
Please remember, if it isn’t urgent ( safety of a child
etc) then please send emails to the correct person
and give them at least 24 hours to acknowledge your
reply. There is a staff email address sheet in google
drive’s ‘All Parents’ folder under ‘Useful
information’ folder.
If it is urgent and you cannot get a reply on a landline

:الماض هم
فريق الفائزين لألسبوع
ي
 نقطة426 الجمال مع
وبشكل تجميع الفائزين هذا الفصل ر
:حت اآلن هم
ي
 نقطة631 فريق الغزال مع

االتصال بنا
يشعر بعض أولياء األمور باإلحباط عندما يحاولون اإلتصال وعدم
 ونحن نعلم أن هذا ممكن أن، إمكانية الوصول أو التواصل مع أحد
.يسبب مشكلة
 ى،) إذا لم يكن عاجال (سالمة الطفل الخ،يرج التذكر
ى
يرج إرسال
ر
 ساعة عىل24 وئ إىل الشخص الصحيح وإعطاء
رسائل ى
الييد اإللكي ي
ر
.
وئ
األقل للحصول عىل الرد هناك ورقة عناوين ى
الييد اإللكي ي
للموظفي يف مشغل جوجل يف مجلد تحت عنوان (جميع أولياء
ر
.'األمور) ضمن مجلد 'معلومات مفيدة
إذا كان الطلب عاجل وال يمكنكم الحصول عىل رد عىل الهاتف الثابت

then call our emergency number 0565800635. Please
only use it for genuine emergencies.

 ى.0565800635 يرج االتصال برقم الطوارئ
ى
يرج فقط استخدامه
.لحاالت الطوارئ الحقيقية

