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MESSAGE FROM PRINCIPAL   رسالة من المدیرة
 
It is time to say farewell to our Academic Year 
2019/2020, such a unique year that I'm 
confident this will be one you never forget! 
 
We want to thank you for working so hard with 
us in these difficult times; we are grateful for 
your continued support and faith in us as a 
school.  
 
We say goodbye to many things today; 

● some pupils,  
● some staff  
● our school building 

It’s natural to feel a little sad when changes 
occur, however there is lots of new excitement 
on the horizon too as we welcome: 

● new students 
● new staff   
● a wonderful new school building  
● The Year 1 and 7 Oxford Pilot Projects 
● Year 10 and our first GCSE cohort  

 
Although school is officially out for the summer 
from today, I will be writing to you all each 
week, on a Thursday, just to keep you informed 
of how things are developing and unfolding for 
the new year. These messages will usually be 
brief and just in an email format (not this weekly 
newsletter style). 
 
Student affairs will be available all summer on 
the following emails - please send to both to be 
sure of a speedy response: 
br1studentaffairs@icschool-uae.com  
br1secretary@icschool-uae.com 
 
Remember staff go on vacation too and so if 
you try to contact someone, you may receive an 

 حان الوقت لتودیع عامنا األكادیمي 2019/2020 ، مثل كانت
 سنة فریدة و أثق فیها أنها ستكون سنة لن تنساها أبًدا!

 نود أن نشكركم على العمل الجاد معنا في هذه األوقات الصعبة.
 نحن ممتنون لدعمكم المستمر وإیمانكم بنا كمدرسة.

 نقول وداعا ألشیاء كثیرة الیوم ؛
 بعض التالمیذ،
 بعض الموظفین
 مبنى مدرستنا

 من الطبیعي أن تشعر بالحزن قلیًال عند حدوث التغییرات ، ولكن
 هناك الكثیر من اإلثارة الجدیدة في األفق فنحن نرحب ب:

 طالب جدد
 موظفین جدد

 مبنى مدرسة جدید رائع
 السنة األولى و 7 مشروعات أكسفورد التجریبیة

GCSE السنة 10 وأول مجموعة 

 على الرغم من أن المدرسة ستغلق أبوابها رسمًیا في الصیف
 اعتباًرا من الیوم ، إال أنني سأرسل إلیكم جمیًعا كل أسبوع ، یوم

 الخمیس ، فقط إلبقائكم على علم بكیفیة تطور األمور للعام الجدید.
 ستكون هذه الرسائل مختصرة وفقط من خالل برید إلكتروني

 (ولیس على نمط هذه النشرة اإلخباریة األسبوعیة).
 

 سیكون مكتب شؤون الطالب متاحًا طوال الصیف على رسائل
 البرید اإللكتروني التالیة - یرجى إرسالها إلى كلیهما للتأكد من

 االستجابة السریعة:
br1studentaffairs@icschool-uae.com  

br1secretary@icschool-uae.com  
 تذكر أن الموظفین یذهبون في إجازة أیًضا ، لذا إذا حاولت

 االتصال بشخص ما ، فقد تتلقى رسالة خارج المكتب (نأمل) أو ال
 یوجد رد.
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out of office message (hopefully) or just no 
reply.  
 
If this is the case, for urgent / important matters 
that can’t wait, then please contact me so I can 
direct you to the correct person who can help   
 

 إذا كانت هذه هي الحالة ، بالنسبة إلى األمور العاجلة / المهمة التي
 ال یمكن أن تنتظر ، یرجى االتصال بي حتى أتمكن من توجیهك

 إلى الشخص الصحیح الذي یمكنه المساعدة
 

ATTENDANCE   الحضور
 
What a term we’ve had. I don’t think anyone 
could have predicted it. We’ve reached the 
finish line and we can all look back at how hard 
we all worked to ensure that despite schools 
being closed, our students' education could 
continue. 
 
Over the course of lockdown we had an 
incredible attendance of 96.6% in total. That 
represents all our students getting up and 
learning each and every morning over the last 
several months, it’s parents and family 
members helping each other every day to make 
sure their children get the best education 
possible. 
 
From all of us staff at ICS we thank you for such 
a massive effort! We couldn’t be prouder. 
 

 
 یا له من فصل قضیناه. ال أعتقد أن أي شخص كان یمكن أن
 یتنبأ به. لقد وصلنا إلى خط النهایة ویمكننا جمیًعا النظر إلى
 مدى عملنا جمیًعا بجد ونشاط لضمان أنه بالرغم من إغالق

 المدارس ، یمكن أن یستمر تعلیم طالبنا.
 

 على مدار فترة اإلغالق ، حصلنا على نسبة حضور مذهلة
 بلغت 96.6٪. ویمثل هذا جمیع طالبنا یستیقظون ویتعلمون

 كل صباح على مدار األشهر القلیلة الماضیة ، جمیع أفراد
 األسرة یساعدون بعضهم البعض كل یوم للتأكد من حصول

 أطفالهم على أفضل تعلیم ممكن.
 

 نشكر جمیع الموظفین في ICS على هذا الجهد الضخم! نحن
 جد فخورین.

 

SUMMER ACTIVITY IDEAS   أفكار النشاطات الصیفیة
 
Abu Dhabi Museum:  
The capital’s museums and cultural places have 
now been given permission to reopen at 40 per 
cent capacity from June 24, with safety 
measures in place. Why not share some culture 
with your children this summer.  
 
Let’s Paint Now: 
Put a creative spin on your next birthday or 
private event. You need to register for this free 
event. 
Let’s Paint Now Link 
 

 
 متحف أبوظبي:

 لقد تم اآلن  منح المتاحف واألماكن الثقافیة في العاصمة اإلذن
 بإعادة فتحها  بنسبة 40 في المائة من سعة ابتداًء من 24

 یونیو، مع تطبیق إجراءات السالمة. لماذا ال تشارك بعض
 الثقافة مع أطفالك هذا الصیف.

 
 فلنرسم اآلن:

 ضع لمسة إبداعیة في عید میالدك القادم أو حدث خاص.
 تحتاج للتسجیل في هذا الحدث المجاني.

 فلنرسم اآلن

 
PLANNING FOR AUGUST    التخطیط ألغسطس

We need your help to plan fully for next year: 
 
Please can everyone complete this very short 
survey, to help us do this, it has questions 
which will enable us to meet your needs re 
buses, remote learning, face to face sessions 
and ultimately the safety of your children 

 نحن بحاجة لمساعدتكم للتخطیط بشكل كامل للعام المقبل:
 

 یرجى من الجمیع إكمال هذا االستبیان القصیر للغایة ،
 لمساعدتنا على القیام بذلك، یحتوي على أسئلة ستمكننا من تلبیة
 احتیاجاتك من الحافالت ، والتعلم عن بعد ، وجلسات مباشرة ،

 وفي نهایة المطاف سالمة أطفالك
2 

Thursday, July 2nd 2020  

https://www.thenational.ae/uae/heritage/coronavirus-abu-dhabi-museums-to-reopen-to-visitors-amid-strict-guidelines-1.1033944
https://www.thenational.ae/uae/heritage/coronavirus-abu-dhabi-museums-to-reopen-to-visitors-amid-strict-guidelines-1.1033944
https://www.instagram.com/lets.paint.now/?igshid=zr9ymdk086nh
https://www.thenational.ae/uae/heritage/coronavirus-abu-dhabi-museums-to-reopen-to-visitors-amid-strict-guidelines-1.1033944
https://www.thenational.ae/uae/heritage/coronavirus-abu-dhabi-museums-to-reopen-to-visitors-amid-strict-guidelines-1.1033944
https://www.instagram.com/lets.paint.now/?igshid=zr9ymdk086nh


 
Parent Preference Survey for 2020/21 
 
Please complete it today, before you forget it is 
there 
 
Many thanks 
 

 
Parent Preference Survey for 2020/21 

 
 یرجى إكماله الیوم ، قبل أن تنسى أنه موجود

 
 شكرًا

 
KEY DATES FOR AUGUST / SEPTEMBER    التواریخ الرئیسیة لشهر أغسطس/ سبتمبر
 
Thursday e-mail messages From Principal 
throughout August  
 
August 1st - Admin team revert to working from 
Branch 1 - in the new building 
 
August 16th  - All Admin team return to work  

27th August - Parent Orientation Meetings  - 
staggered throughout the day - further details 
will be sent out in August  

30th  August - 1st Day of The Academic Year 
2020/2021 for  Years 2-10  

31st  August -  1st Day for Year 1  

1st September - 1st day for FS - stay and play 2 
hr sessions - timings to be sent in August  
 
2nd September - 2 hr session of stay and 
play - drop and go -  - timings to be sent in 
August  
 
3rd September - FS have 1st full morning 
Weekly Newsletters will also resume 
 
Week of the 6th - Parent Induction Sessions  
Days and TImes tbc in August 
  

 

 رسائل البرید اإللكتروني الخمیس من المدیرة طوال أغسطس

 

 1 أغسطس  - عودة فریق اإلدارة للعمل من الفرع 1 - في المبنى الجدید

 

 16 أغسطس  - عودة جمیع فریق العمل إلى العمل

 27 أغسطس  - اجتماعات توجیه أولیاء األمور - متداخلة على مدار الیوم -

 سیتم إرسال مزید من التفاصیل في أغسطس

 30 أغسطس  - الیوم األول للعام  2020/2021 للسنوات 10-2

 31 أغسطس  - الیوم األول للسنة األولى

 

 1 سبتمبر  - الیوم األول لـ FS - البقاء واللعب لمدة ساعتین - سیتم

 إرسال المواعید في أغسطس

 

 2 سبتمبر  - جلسة ساعتین من البقاء واللعب - توصیل وذهاب - - سیتم

 إرسال المواعید في أغسطس

 

FS3 سبتمبر  - أول صباح كامل ل  

 كما تستأنف النشرات اإلخباریة األسبوعیة

 

 أسبوع السادس من سبتمبر  - جلسات تدریب ألولیاء األمور

 سنشارك تفاصیل الیوم والساعة في أغسطس

 
INSPIRE CHALLENGE SUCCEED 

Citycentre.icschool-uae.com 
#icscitycentre 
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