
 
 
 
 
 
 

 

Weekly Parents’ Newsletter 

Week 12 |  June 11th |  Term 3 

  النشرة األسبوعیةا ألولیاء األمور
 األسبوع 12 | 11 یونیو | الفصل 3

MESSAGE FROM PRINCIPAL   رسالة من المدیرة
 
On Tuesday we had our DIstance Learning 
Evaluation from ADEK. 3 Inspectors visited us 
remotely; 2 from the MOE here in the UAE and 1 
a lead who works for Dubai’s KHD inspection 
team and is based in Ireland.  
 
They viewed our planning and documentation; 
watched some live Zoom sessions; met with 
teams of staff on Well Being, Curriculum and 
Leadership; as well as looked at survey results 
and pastoral notes.   
 
Everything went well, so I am optimistic of a 
very good outcome: 
 
They judge schools on 13 areas and also give 
an overall judgement. The gradings are: 

● Developed 
● Partially developed 
● Not developed 

  
We should receive notification next week on 
how we are judged to be performing. We will 
update you then.  
 

 
 كان لدینا تقییم التعلم عن بعد یوم الثالثاء من قبل دائرة التعلیم

 والمعرفة . قام بزیارتنا ثالث مفتشین عن بعد ؛ اثنان من
 وزارة التربیة والتعلیم هنا في اإلمارات العربیة المتحدة وواحد

 قائد یعمل في فریق تفتیش KHDA بدبي ومقره في أیرلندا.
 لقد شاهدوا التخطیط والوثائق الخاصة بمدرستنا ؛ كما حضروا
 بعض جلسات زوم المباشرة ؛ اجتمعوا مع فرق من الموظفین

 حول الرفاهیة والمناهج والقیادة. وكذلك اطلعوا على نتائج
 االستبیانات والمالحظات الرعویة.

 
 كل شيء سار على ما یرام ، لذلك أنا متفائل بنتیجة جیدة

 للغایة:
 

 وهم یقوموا بالحكم على المدارس في 13 منطقة ویصدرون
 أیًضا حكًما شامًال. التدرجات هي:

 متقدم●
 متطور جزئیًا●
 غیرمتطور●

  
 نتوقع أن نتلقى إخطاًرا األسبوع المقبل حول كیفیة الحكم على

 أدائنا. سنقوم بتحدیثكم عند اإلستالم .

PARENT FAQ   أسئلة أولیاء األمور األكثر شیوعًا
 
Q1. Will we be back in school in August? 
 
A2. The start of the new school year for children 
has been confirmed as Sunday 30th August. 
However it has not been confirmed whether this 
will be a return to the new normal in school but 
with increased safety precautions such as 
sanitising, spacing etc.  
 
Our aim is for  

 س 1. هل سنعود إلى المدرسة في أغسطس؟
 

 ج 2 ، تم تأكید بدء العام الدراسي الجدید للطالب یوم األحد
 30 أغسطس. ومع ذلك ، لم یتم تأكید ما إذا كان هذا سیكون

 عودة إلى الوضع الطبیعي الجدید في المدرسة ولكن مع زیادة
 احتیاطات السالمة مثل التعقیم والتباعد وما إلى ذلك.

 
 هدفنا هو

 الخطة 1 - في المدرسة طوال الیوم - اتخاذ جمیع احتیاطات
 السالمة كما تنصح هیئة الصحة - أبوظبي واألجهزة الحكومیة

 األخرى
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Plan 1 - All in school daily - taking all safety 
precautions as advised by HAAD and Other 
Government DEpartments  
   
If this is not possible because of social 
distancing requirements then...  

Plan 2 - Blended 
This could take different directions  
A - Half a class in Sunday. Monday with other 
class watching remotely, Distance Learning for 
all on Tuesday while school is deep cleaned, 
then the other half of the class in Wednesday 
and Thursday with the remainder watching 
remotely.  

B  - One week in and one week out  - week in 
school has all face to face needed. Week out is 
pre set independent tasks linked to in class 
sessions 
 
Our last resort is...  
Plan 3 - We continue as we are Distance 
Learning for all, but we will look for further 
improvements to the current system.  
 

  
 إذا لم یكن ذلك ممكًنا بسبب متطلبات التباعد االجتماعي ...

 الخطة 2 - ممزوجة
 قد یأخذ هذا اتجاهات مختلفة

 أ - نصف الصف یوم األحد ویوم االثنین مع حضور نصف
 الصف اآلخر عن ُبعد ، والتعلم عن بعد للجمیع یوم الثالثاء

 بینما یتم تنظیف المدرسة بعمق ، ثم النصف اآلخر من الفصل
 یومي األربعاء والخمیس مع نصف الصف المتبقي یتابع عن

 ُبعد.

 ب - أسبوع واحد في المدرسة وأسبوع خارج المدرسة في كل
 شيء وجها لوجه. یتم تعیین األسابیع الخارجیة مسبًقا على

 مهام مستقلة مرتبطة بجلسات داخل الصف
 

 المالذ األخیر هو ...
 الخطة 3 - نستمر كما نحن التعلم عن بعد للجمیع ، ولكننا
 سوف نبحث عن مزید من التحسینات على النظام الحالي.

TIMETABLES AND LIVE LESSON LINKS   الجداول الزمنیة وروابط الدروس المباشرة

Following the success of the Key Stage 3 
timetables with all live zoom links on them, and 
requests from parents for this to become a 
whole school initiative, Primary are now also 
doing this. 
 
Expect today an email from the class teacher / 
Tutor at 2pm with next week’s schedule. 
This will also be posted on the primary google 
classrooms. 
 
We hope this is helpful to you in making 
planning and organisation of lIve sessions 
easier.  

 بعد نجاح الجداول الزمنیة للمرحلة الرئیسیة 3 مع جمیع
 روابط زووم المباشر علیها ، والطلبات المقدمة من أولیاء

 األمور - ستصبح هذه مبادرة مدرسیة كاملة ، تقوم المرحلة
 االبتدائیة اآلن بذلك أیًضا.

 
 سیصلك الیوم رسالة برید إلكتروني من مدرس الفصل في

 الساعة 2 مساًء مع جدول األسبوع المقبل.
 سیتم نشر هذا الجدول أیًضا في غوغل كالسروم للصفوف

 اإلبتدائیة.
 

 نأمل أن یكون هذا مفیًدا لك في تسهیل تخطیط وتنظیم الجلسات
 المباشرة .

OUR NEW BUILDING    المبنى  الجدید
Although I have been putting pictures in some 
of my weekly assembly slides, I am being asked 
for updates on the New Building.  

As the newsletter seems to be read by more 
than watch my assemblies, I will reshare the key 
information and share some fresh pictures. 
 
We have completely vacated the old building; it 
has been stripped of all belongings. Resources 

 على الرغم من أنني كنت أضع الصور في بعض شرائح
 التجمع األسبوعیة الخاصة بي ، ُیطلب مني الحصول على

 تحدیثات حول المبنى الجدید.
 

 نظًرا ألنه یبدو أن النشرة اإلخباریة تتم قراءتها أكثر من
 مشاهدة تجّمعاتي ، فسأعید مشاركة المعلومات األساسیة

 وأشارك بعض الصور الجدیدة.
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we are keeping are stored in some classrooms 
of the new building. furniture we are donating to 
the Zanzibar school has been stored and all 
other furniture and items removed. 
 
Admin are working out of Br4 for the Month of 
June. 
 
Admin intend to be working from our new 
building sometime in July.  
  
Below are some pictures from our beautiful new 
building 
 

 لقد قمنا بإخالء المبنى القدیم بالكامل. تم تجریده من جمیع
 المتعلقات. یتم تخزین الموارد التي نحتفظ بها في بعض

 الفصول الدراسیة في المبنى الجدید. تم تخزین األثاث الذي
 نتبرع به لمدرسة زنجبار وإزالة جمیع األثاث والمواد

 األخرى.
 

 یعمل بعض أعضاء اإلدارة خالل شهر یونیو في فرع
 الخالدیة.

 
 سینتقل عدد من أفراد اإلدارة إلى المبنى الجدید في وقت ما في

 تموز (یولیو).
  

 فیما یلي بعض الصور من المبنى الجدید الجمیل
 

Inside  
 

            
  Corridors and doors              GirlsToilets        Boys Toilets        Music Room Soundproofing  
   
Outside  
 

                          
 
 
ATTENDANCE   الحضور
We are now midway through June and fast 
approaching the end of the academic year. The 
attendance for this week was 95%! Whilst still a 
great effort during these times, we would love to 
be above 96% attendance. 
 
We know some families may begin easing into a 
relaxed holiday mode and understand that has 
been a long and difficult term for many. But now 
we need everyone to stay just as motivated as 
they have been throughout the term. A couple 

 نحن اآلن في منتصف شهر یونیو ونقترب بسرعة من نهایة
 العام الدراسي. بلغ معدل الحضور لهذا األسبوع 95٪ ! في

 حین أنه ال یزال جهًدا كبیًرا خالل هذه األوقات ، نود أن نحقق
 أكثر من 96 ٪  من الحضور.

 
 نحن نعلم أن بعض العائالت قد تبدأ في االنخراط في وضع

 عطلة مریح ونفهم أن الجمیع قد مر بأوقات صعبة وملیئة
 بالتحدیات. ولكن اآلن نحن بحاجة إلى أن یبقى الجمیع
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more weeks and all our students will be able to 
enjoy a long summer break. 
 
Remember there is still important learning 
happening in all year groups right up to the end 
of the year. 

 متحمسین كما كانوا طوال فترة الدراسة. أسبوعان إضافیان و
 سیتمكن جمیع طالبنا من االستمتاع بعطلة صیفیة طویلة.

 
 تذكر أنه ال یزال هناك تعلم مهم یحدث في جمیع مجموعات

 العام حتى نهایة العام.
ATTENDANCE TO PASTORAL SESSIONS   حضور الجلسات الرعویة
Again, I would like to confirm the importance of 
the supervisors’ pastoral sessions. We strongly 
believe that students will benefit greatly from 
attending these sessions regularly on a weekly 
basis.  

As per the chart below, it is clear that after Eid, 
the attendance picked up a little especially in 
the upper years. There will be no pastoral 
sessions next week for Key Stage 3 students 
due to final assessments. They will continue in 
week 14. 

We would like your support in ensuring that your 
children make an effort into attending the 
pastoral sessions especially now as we 
approach the end of the year. The benefits are 
countless. 
 

 مرة أخرى ، أود أن أؤكد أهمیة الجلسات الرعویة للمشرفین.
 نحن نعتقد بقوة أن الطالب سیستفیدون بشكل كبیر من حضور

 هذه الجلسات بانتظام على أساس أسبوعي.

 وفًقا للرسم البیاني أدناه ، من الواضح أنه بعد عید الفطر ،
 ارتفع مستوى الحضور قلیًال خاصًة في السنوات العلیا. لن

Key تكون هناك جلسات رعویة األسبوع المقبل لطالب 
 Stage 3 بسبب التقییمات النهائیة. ستعود الجلسات لهم

 مجددًا في األسبوع 14.

 نود دعمكم للتأكد من أن أطفالكم یبذلون جهدًا لحضور
 الجلسات الرعویة خاصة اآلن ونحن نقترب من نهایة العام.

 الفوائد ال تعد وال تحصى.

 
   
JUNE’S REMAINING  KEY  EVENTS AND 
DATES 

 التواریخ الرئیسیة خالل األسابیع القادمة
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Moving on Assemblies: 
Invites will be sent to families in advance 
 
FS2 - Sunday 28th June  
A Class - 9am 
B Class - 10am 
C Class -11am  
D Class -12pm 
E Class 1pm 
 
Year 2 - Monday 29th June  
A Class - 9am 
B Class - 10am 
C Class -11am  
D Class -12pm 
E Class 1pm 
 
Year 6 - Tuesday 30th June  
6A 8am 
6B 9am  
Girls 10am  
 
Year 9 - Tuesday 30th June   
9A / 9B 11.30pm 
9C 1pm  

 

 احتفاالت االنتقال إلى المرحلة التالیة:
 سیتم إرسال الدعوات للعائالت مقدما

 
 FS2 - األحد 28 یونیو

A Class - 9am 
B Class - 10am 
C Class -11am  
D Class -12pm 

E Class 1pm 
 

 الصف الثاني - اإلثنین 29 یونیو
A Class - 9am 

B Class - 10am 
C Class -11am  
D Class -12pm 

E Class 1pm 
 

 الصف السادس - الثالثاء 30 یونیو
6A 8am 
6B 9am  

Girls 10am 
 

 الصف التاسع - الثالثاء 30 یونیو
9A/B 11.30pm 

9C 1pm  
   
 

INSPIRE CHALLENGE SUCCEED 
Citycentre.icschool-uae.com 

#icscitycentre 
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