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MESSAGE FROM PRINCIPAL   رسالة من المدیرة
 
I am proud to announce that we received the 
highest rating possible in the recent ADEK 
Inspection on the quality of Distance Learning 
here at ICS Branch1; we were graded as 
developed in all 13 areas. 
 
The identified particular strengths as: 

● Students are offered enhanced online 
learning experiences through a variety of 
teaching methods and digital tools.  

● The school conducts ongoing 
assessments of learning and teachers 
provide constructive feedback in a 
variety of ways.  

● Distributed leadership supports the 
school in achieving its teaching and 
learning goals for the Distance Learning 
Programme. 

 
And one area for further development should 
Distance Learning return to the UAE is: 

● Develop teaching strategies which 
encourage more student collaboration in 
'live' online lessons 

 
I would also like to congratulate our sister 
School Branch 4 who also gained a similar 
result; a testament to the great work going on 
across the ICS family.  
 

 
 أنا فخورة بأن أعلن أننا حصلنا على أعلى تصنیف ممكن في
 تقییم دائرة التعلیم والمعرفة حول جودة التعلم عن بعد هنا في

 في مدرستنا ؛ تم تصنیفنا على أنها متطورة في جمیع المجاالت
 الثالثة عشر.

 
 نقاط القوة المحددة على النحو التالي:

 یتم تقدیم تجارب تعلیمیة متطورة للطالب عبر●
 اإلنترنت من خالل مجموعة متنوعة من طرق

 التدریس واألدوات الرقمیة.
 تجري المدرسة تقییمات مستمرة للتعلم ویقدم المعلمون●

 مالحظات بناءة بطرق متنوعة.
 تدعم القیادة الموزعة المدرسة في تحقیق أهدافها●

 التعلیمیة لبرنامج التعلم عن بعد.
 
 

 ومن المجاالت التي تحتاج إلى مزید من التطویر في حالة
 عودة التعلم عن بعد إلى اإلمارات العربیة المتحدة:

 تطویر إستراتیجیات التدریس التي تشجع على المزید●
 من تعاون الطالب في الدروس المباشرة عبر اإلنترنت

 
 كما أود أن أهنئ شقیقتنا فرع المدرسة الرابع التي حصلت
 أیًضا على نتیجة مماثلة ؛ شهادة على العمل العظیم الجاري

 عبر عائلة مدارسنا.
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ATTENDANCE   الحضور
Another amazing week from all our students 
and families. The Junior school had 96% 
attendance, while the senior school all worked 
hard on their end of year examinations.  
 
One more week and then everyone will have a 
chance to look back and reflect on how well 
they did in these difficult times. Your 
commitment to your child's education never 
ceases to amaze us. 

 أسبوع رائع آخر من جمیع طالبنا وعائالتنا. حصلت المدرسة
 االبتدائیة على نسبة 96٪ ، بینما عملت المرحلة الثانویة

 جمیعها بجد في امتحانات نهایة العام الدراسي.
 

 بعد أسبوع آخر ، ستتاح الفرصة للجمیع للنظر إلى الوراء
 والتفكیر في مدى أدائهم في هذه األوقات الصعبة. إن التزامك

 بتعلیم طفلك ال یتوقف أبًدا عن إدهاشنا.
 
 

RE-OPENING OF SCHOOLS   إعادة فتح المدارس

 
ADEK is already planning for the re-opening of 
schools in August 
 
They need your help though; can you please 
complete this survey for them 
 
https://adek.qualtrics.com/jfe/form/SV_3QnrGzs9Lufc
JSd 
 
They will be sharing the results of this survey 
with schools, to ensure schools are better 
prepared to welcome your children back. 
 
This survey is completely anonymous and 
confidential. Information from this survey 
will not be traceable on an individual level. 
 
They request you to please send your 
responses in by 27 June 2020. 
 

 
 تخطط دائرة التعلیم والمعرفة بالفعل إلعادة فتح المدارس في

 أغسطس
 

 تحتاج دائرة التعلیم والمعرفة إلى مساعدتكم في استكمال
 االستبیان من خالل الرابط أدناه. تستطیع أن تختار اللغة

 العربیة في أعلى الصفحة األولى من االستبیان.
 

 استبیان دائرة التعلیم والمعرفة عن إعادة فتح المدارس
 

 سوف تقوم دائرة التعلیم والمعرفة بمشاركة نتائج هذا
 االستطالع مع المدارس لضمان أن المدارس مستعدة بشكل

 أفضل الستقبال أطفالكم مرة أخرى.
 

 هذا االستطالع سري تمامًا. أي معلومات من هذا االستطالع
 لن یكون قابًال للتتبع على مستوى فردي.

 
 المطلوب إرسال ردودكم قبل 27 یونیو 2020.

 
NEXT WEEK’S KEY  EVENTS AND DATES   التواریخ الرئیسیة خالل األسبوع القادم
Transition Assemblies  (Moving Phases)  
These will take the form of an online ‘Live 
Session’ with videos and images being shared. 
All parents will receive an invite via their child’s 
email accounts. We ask families to watch 
together on the one log in 
 
FS2 - Sunday 28th June  
A Class - 9am 
B Class - 10am 
C Class -11am  
D Class -12pm 
E Class 1pm 
 

 مجمعات االنتقال (مراحل االنتقال)

 ستأخذ هذه شكل "جلسة مباشرة" عبر اإلنترنت مع مشاركة
 مقاطع الفیدیو والصور. سیتلقى جمیع أولیاء األمور دعوة عبر

 حسابات البرید اإللكتروني الخاصة بأطفالهم. نطلب من
 العائالت المشاهدة مًعا عند تسجیل الدخول

 
 الروضة- األحد 28 یونیو
 الشعبة (A)- التاسعة صباحًا
 الشعبة (B)- العاشرة صباحًا

 الشعبة (C)- الحادیة عشرة صباحًا
 الشعبة (D)- الثانیة عشرة  ظهرًا

 الشعبة (E)- الواحدة ظهرًا
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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 11.30am 
9C 1pm  
 
Teaching Sessions in the last week  
 
Sunday and Monday continues with academic 
learning; independent learning tasks in the form 
of loomed slides will continue (no live lessons).  
  
Tuesday  - Last Day for Pupils and Social Live 
sessions as below: 
 
Secondary: 
7A/7B at 9.30 am 
7C/7D at 11.00 am 
8A/8B at 10.15 am 
8C/8D at 12.15 pm 
9A/9B at 8.00 am 
9C at 8.45 am 
 
Primary:  
To be shared on Sunday 
 
 
Reports 
Tuesday  - Reports will be sent out between 2 
and 3pm  
 
Wednesday - A survey will be sent by 7am  - a 
chance to request feedback and any requests 
for more information or 1:1 discussions 
 
Wednesday / Thursday - Staff will respond to 
queries and requests 
 
 

 السنة الثانیة - اإلثنین 29 یونیو

 الشعبة (A)- التاسعة صباحًا
 الشعبة (B)- العاشرة صباحًا

 الشعبة (C)- الحادیة عشرة صباحًا
 الشعبة (D)- الثانیة عشرة  ظهرًا

 الشعبة (E)- الواحدة ظهرًا
 

 السنة السادسة- الثالثاء 30 یونیو

 الشعبة (A)- الثامنة صباحًا
 الشعبة (B)- التاسعة صباحًا

 البنات - العاشرة صباحًا
 

 السنة التاسعة - الثالثاء 30 یونیو

 السنة التاسعة  (A)  و  (B)   عند 11:30 صباحًا

 السنة التاسعة (C)  عند الساعة 1:00 ظهرًا

 

 الجلسات التعلیمیة في األسبوع األخیر من الفصل الدراسي
 سنواصل التعلم األكادیمي یومي األحد واألثنین ؛ ستستمر مهام التعلم المستقلة

 في شكل شرائح (ال یوجد دروس مباشرة).

  

 الثالثاء - آخر یوم للتالمیذ والجلسات االجتماعیة المباشرة على النحو التالي:

 الثانوي:

 7A/7B -الساعة 9:30 صباًحا
 7C/7D -الساعة 11.00 صباًحا
 8A/8B  الساعة 10.15 صباًحا
 8C/8D الساعة 12.15 مساًء

 9A/9B الساعة 8 صباًحا
 9C  عند 8.45 صباحًا

 
 االبتدائي :

 سیتم مشاركة جدول االجتماعات للصفوف االبتدائیة یوم األحد
 

 

 التقاریر

 الثالثاء - ترسل  التقاریر ما بین 2 و 3 مساًء

 

 األربعاء -سنقوم بإرسال إستبیان عند 7 صباًحا -فرصة للحصول على

 معلومات إضافیة أو لطلب مناقشات أحادیة

 

 األربعاء / الخمیس - سیرد المعلمون على الطلبات واألسئلة
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Please note 
Students with outstanding balance will not 
receive their report unless they finalize the 
balance with the accountant. 
 

 یرجى المالحظة

  الطالب الذین لدیهم رصید مستحق لن یتلقوا تقریرهم إال إذا سددوا

 المبلغ المستحق مع المحاسب.

 
INSPIRE CHALLENGE SUCCEED 

Citycentre.icschool-uae.com 
#icscitycentre 
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