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ADEKs Quality Assurance Checks 
 
As parents you will be aware that ADEK are carrying 
out stakeholder surveys to assess school and parent 
satisfaction in relation to Distance Learning. You 
should have received a number of surveys directly 
from them since Distance Learning  began.  
 
In addition to this they are now beginning to introduce 
remote Distance Learning Inspections for all schools 
in Abu Dhabi, where they will sample lesson 
materials, plans, sit in on live sessions, interview staff 
and scrutinise paperwork. It’s a 5 hour process, with 
2 people with 1 days notice. 
 
They are due to begin in mid May and will run 
throughout the rest of the term 
 
This is a good way to validate the quality of the 
provision your child is receiving.  we will keep you 
updated, but expect a survey in the near future to 
share your views with the inspectors.  
  

  متابعة ضمان الجودة من دائرة التعلیم والمعرفة
 

 بصفتكم أولیاء األمور ، ستدرك أن دائرة التعلیم والمعرفة تجري
لتقییم رضا المدرسة وأولیاء األمور فیما یتعلق بالتعلم عن  استبیانات  

 بعد. من المفترض أن تكون قد تلقیت عدًدا من االستطالعات منهم
 مباشرة منذ بدء التعلم عن بعد.

 
 باإلضافة إلى ذلك ، فقد بدأوا اآلن في تقدیم عملیات فحص التعلم عن

 بعد لجمیع المدارس في أبوظبي ، حیث سیختبرون مواد الدروس
 والخطط ویجلسون في جلسات مباشرة ومقابالت مع الموظفین وتدقیق
 األوراق. إنها عملیة تستغرق 5 ساعات ، مع شخصین مع إشعار لیوم

 واحد.
 

 ومن المقرر أن تبدأ في منتصف مایو وستستمر طوال الفترة المتبقیة
 

 هذه طریقة جیدة للتحقق من جودة المخصصات التي یتلقاها طفلك.
 نبقیكم على اطالع على آخر المستجدات ، ولكن توقع استالم االستبیان

 في المستقبل القریب لمشاركة آرائك مع المفتشین.
 

  

 

Parent and Staff LIve Q and A Sessions 
 
We thought we’d like to try something new; coffee 
morning style catch ups (without the coffee during 
Ramadan obviously). 
 
So next week the: 

● Relevant Year Leader,  
● Relevant Supervisor,  
● Head of Section (Ms Joanne or Ms Amal)  
● Head of School ( Ms Sharon or Ms Nada)  

 
Will be available on zoom at the following times: 
 

● FS (Sunday 10am) 
● Year 1 (Sunday 11am) 
● Year 2 (Monday 11:30am) 
● Year 3 (Monday 12:30pm) 
● Year 4 (Wednesday 10am) 

 أ سئلة وأجوبة جلسات أولیاء األمور والموظفین المباشرة
 

 نحن نفكر في تجربة شيء جدید ؛ فنجان قهوة الصباح - بدون القهوة في
 رمضان بالطبع

 
 لذا األسبوع المقبل

  قائد السنة●
 المشرف السنة●
 رئیسة القسم - السیدة جوان أو السیدة آمال●
 مدیرة المدرسة - السیدة شارون أو السیدة ندى●

 
 سیكونون متاحین على زووم في األوقات التالیة

 
 الروضة - األحد ١٠:٠٠ صباحًا●
 السنة ١ - األحد ١١:٠٠ صباحًا●
 السنة ٢ - اإلثنین ١١:٣٠ صباحًا●
 السنة ٣ - اإلثنین ١٢:٣٠ صباحًا●
 السنة ٤ - األربعاء ١٠:٠٠ صباحًا●

 



● Year 5 (Wednesday 11am) 
● Year 6 (Thursday 11am) 
● Year 7 (Tuesday 2pm) 
● Year 8 (Wednesday 1pm) 
● Year 9 (Thursday 1pm) 

 
Invites will be sent out by Email with the Zoom link, all 
you need to do is click on the link at the relevant time 
to join the meeting.  
 
When you join the meeting, please follow these steps 
in the video guide below. 
 
https://youtu.be/BT70JSWq2wY 
 
It shows how to ask questions in the comments 
section, which will help us go to each person who 
wishes to talk, in turn.   
 
Sessions are limited to 40 minutes, so please know if 
you arrive late, you may not get your chance to talk. 
  

 السنة ٥ - األربعاء ١١:٠٠ صباحًا●
 السنة ٦ - الخمیس ١١:٠٠ صباحًا●
 السنة ٧ - الخمیس ٢:٠٠ مساًء●
 السنة ٨ - األربعاء ١:٠٠ مساًء●
 السنة ٩ - الخمیس ١:٠٠ مساًء●

 
 سیتم إرسال الدعوات عن طریق تقویم  جوجل مع الرابط ، كل ما علیك فعله

 هو النقر على الرابط في الوقت المناسب لالنضمام إلى االجتماع

 
 عندما تنضم إلى االجتماع ، یرجى اتباع هذه الخطوات في دلیل الفیدیو أدناه.

https://youtu.be/BT70JSWq2wY 
 

 كما یوضح كیفیة طرح األسئلة في قسم التعلیقات ، مما سیساعدنا على االنتقال
 .إلى كل شخص یرغب في التحدث ، بدوره

 
 الجلسات محددة بـ 40 دقیقة ، لذا یرجى معرفة ما إذا وصلت متأخًرا ، فقد ال

 تحصل على فرصة للتحدث.

 

Term 3 MOE Textbooks - Bus Children  
 
For those families of bus children, who were unable 
to collect the MOE books last week, the Conductors 
will be driving the routes next week at the following 
times in the box below: 
 
You will get a missed call 5 minutes before they 
arrive at your destination and will be expected to 
come down to the bus to collect your child’s books. 
 
I’m afraid timings and days are not negotiable, so if 
you need the books delivering ensure you make 
arrangements for their collection by an adult  at the 
designated time  
 

 الفصل 3 كتب وزارة التربیة والتعلیم - أطفال الحافالت
 

 بالنسبة لعائالت أطفال الحافالت ، الذین لم یتمكنوا من أخذ كتب وزارة
 التربیة والتعلیم األسبوع الماضي ، سیقوم مشغلو الحافالت بتوصیل
 الكتب األسبوع المقبل في األوقات التالیة المذكورة في الجدول أدناه:

 
 ستتلقى مكالمة فائتة قبل 5 دقائق من وصولهم إلى وجهتك ، ومن

 المتوقع أن تنزل إلى الحافلة الستالم كتب طفلك.
 

 أخشى أن األوقات واألیام غیر قابلة للتفاوض ، لذلك إذا كنت بحاجة إلى
 الكتب، تأكد من إجراء ترتیبات الستالمها من قبل شخص مسؤول في

 الوقت المحدد
 

 
Sunday Book Delivery Schedule for Bus Children  جدول یوم األحد لتسلیم الكتب لطلبة الباصات 
  

BUS NO CONDUCTOR NAME AREA TIME 

1 Anarose Khalidiya 10 - 11 

2 Meriam Khalidiya 11 - 12 

3 Dana Salam Street 10 - 11 

4 Analiza Najda,Electra 10 - 11 

5 Maryjane Hamdan 10 - 11 

6 Myla Manasir 11 - 12 

7 Jeane Jean Nahyan Camp 10 - 11 

 

https://youtu.be/BT70JSWq2wY
https://youtu.be/BT70JSWq2wY


8 Angel Khalidiya 12 - 01 

9 Donna Khalifa Street 11 - 12 

10 Karen Muroor 11 - 12 

11 Marites Reem Island 11 - 12 

 
 
Year 9’s IGCSE Option Choices for Year 10 
 
Our Year 9s have the task this coming week of 
selecting which subjects they wish to study for the 
next 2 Years and take formal exams in at the end of 
Year 11. 
 
All children must take the following: 

● English Language 
● Mathematics 
● 1 Science  

(General or Physics, Chemistry or Biology)  
 
Then they have an option of 5 more, out of the 
selection below, they are asked to rate their initial 
preferences (1-7) in a  survey they will have received 
along with information on each subject  

● Arabic (1st language and 2nd language 
available) 

● 2nd Science 
● Geography 
● Computer Science 
● Business Studies  
● French  
● Graphic  Design  
● Physical Education 
● Food and Nutrition 
● Music  
● English Literature (only for those with high 

academic achievement in English)  
● 3rd Science (only for those with high 

academic attainment in Science) 
 

Please note running all these options are dependent 
on numbers of interested children  
 
Subjects should be selected carefully based on: 

● Interest 
● Ability 
● Requirements in your home countries 

 
Please also note all children must continue to take 
the MOE curriculum in Year 10  

● Arabic 
● Islamic 
● Moral Education 
● UAE Social Studies / Civics  

 
The IGCSE options booklet will be sent to all year 9 

 اختیارات السنة 9 ل  IGCSE للسنة 10
 

 لدى طالب الصف التاسع مهمة  األسبوع المقبل هي اختیار المواد التي
 یرغبون في دراستها في العامین المقبلین وإجراء االختبارات الرسمیة في

 نهایة السنة 11.
 

 یجب على جمیع الطالب أخذ المواد التالیة:
 اللغة االنجلیزیة●
 الریاضیات●
 1 من العلوم●

 (علوم عامة أو فیزیاء أو كیمیاء أو أحیاء)
 

 ثم لدیهم 5 خیارات إضافیة ، من بین اإلختیارات أدناه ، ُیطلب منهم تقییم
 تفضیالتهم األولیة (1-7) في استبیان سیحصلون علیه جنًبا إلى جنب مع

 معلومات حول كل موضوع
 العربیة (اللغة األولى واللغة الثانیة متوفرة)●
 مادة العلوم الثانیة●
 الجغرافیة●
 علوم الكمبیوتر●
 دراسات إدارة األعمال●
 الفرنسیة●
 التصمیم الجرافیكي●
 الریاضة البدنیة●
 الغذاء والتغذیة●
 الموسیقى●
 األدب اإلنجلیزي (فقط ألولئك الذین لدیهم إنجازات أكادیمیة عالیة●

 في اللغة اإلنجلیزیة)
 مادة العلوم الثالثة (فقط لذوي المستوى األكادیمي العالي في العلوم)●

 
 یرجى مالحظة أن تشغیل كل هذه الخیارات یعتمد على عدد األطفال المهتمین

 
 یجب اختیار المواضیع بعنایة بناًء على:

 الفائدة●
 القدرة●
 المتطلبات في بلدك●

 
 یرجى مالحظة أن جمیع األطفال یجب أن یستمروا في أخذ مواد وزارة

  التربیة والتعلیم في السنة العاشرة
 العربىة●
 اإلسالمیة●
 التربیة األخالقیة●
  الدراسات االجتماعیة / التربیة المدنیة●

 سیتم إرسال كتیب خیارات IGCSE لجمیع طالب السنة التاسعة الیوم.

 



students today. 
 
 
Assessment and Reporting  
 
As is usual we will have an end of Term 3 report 
which will feedback on performance in Term 3 as well 
as give an overview of the year.  
 
Reports will be sent to you at the end of June  
 
The formats and systems for Term3 assessment for 
Primary and Secondary are different as detailed as 
below 
 
Primary  
Ongoing teacher assessments throughout the term  - 
no exams 
 
Secondary  
A mix on teacher assessment and an end of year 
online exam for all Core Subjects in mid June: 

● Arabic 
● English 
● Maths 
● Science 
● Islamic 

Revisions guides and exact dates and times will be 
provided by Eid. 
 

 التقییم وإعداد التقاریر
 

 كما هو معتاد ، سیكون لدینا تقریر نهایة الفصل الدراسي 3 الذي سیقدم
 تعلیقات حول األداء في الفصل الدراسي 3 باإلضافة إلى تقدیم نظرة

 عامة على السنة .
 

  سیتم إرسال التقاریر إلیك في أواخر شهر یونیو
 

 تختلف صیغ وأنظمة التقییم لالبتدائي والثانوي كما هو مفصل على
 النحو التالي

 
 ابتدائي

 تقییمات المعلم المستمرة طوال الفصل الدراسي - ال توجد امتحانات
 

 ثانوي
 مزیج من تقییم المعلم واختبار نهایة العام عبر اإلنترنت لجمیع المواد

 األساسیة في منتصف یونیو:
 العربىة●
 اإلنجلیزیة●
 ریاضیات●
 العلوم●
 التربیة اإلسالمیة●

 سنقوم بإرسال أدلة المراجعات والتواریخ واألوقات المحددة قبل العید.

 
Exploration of Live Teaching Styles 

As you know we have been varying our approach to 
live sessions. We introduced pastoral live sessions 
to help ensure children’s well being 

We are now looking at different models for some 
Academic sessions; we have no intention to teach 
every lesson live, but we are looking at the merits of 
introductory or review live sessions  with subject 
teachers. 

Our year leaders are all piloting this next week with 
their classes. Please ensure if your child has been 
invited they do their best to attend.  

● FS2A with Ms Natalie on Sunday: ½ class at 
11:30am, ½ class at 12:30pm for Phonics. 

● Class 1A with Ms Ciara on Sunday: Whole 
class at 12:30pm for Reading. 

● Class 2A with Ms Rosemary on Tuesday: 
Whole class at 12:30pm for Reading. 

 استكشاف جلسات التعلیم الحیة
 

 كما تعلم ، فقد بدأنا بتغییر نهجنا نحو الجلسات الحیة. قدمنا   جلسات حیة
 رعویة للمساعدة في ضمان سالمة األطفال

 
 نحن نبحث اآلن عن نماذج مختلفة لجلسات أكادیمیة. لیس لدینا أي نیة
 لتدریس كل درس مباشرة ، لكننا ننظر في مزایا الجلسات التمهیدیة أو

 المراجعة مع معلمي المادة.
 

 قادة العام لدینا جمیعهم یجربون األسبوع القادم مع صفوفهم. یرجى
 التأكد إذا تمت دعوة طفلك وبذل قصارى جهدهم للحضور.

 
 FS2A مع السیدة ناتالي یوم  األحد : نصف الفصل الساعة●

 11:30 ظهرٌا ،والنصف اآلخر الساعة 12:30 ظهرٌا
 للفونیكس

 السنة  1A مع السیدة كیرا یوم  األحد،  جمیع الطالب  الساعة●
 12:30 ظهرُا  للقراءة

 السنة 2A مع السیدة روزماري یوم  الثالثاء،  جمیع الطالب●
 الساعة 12:30 ظهرا  للقراءة

 السنة 3A مع السیدة أرلین یوم  الثالثاء : جمیع الطالب في●
  الساعة 9:30 صباًحا  للتهجئة وجداول الضرب

 

 



● Class 3A with Ms Arlene on Tuesday: 
Whole class at 9:30am for Spellings and 
Times Tables. 

● Class 4A with Ms Yvette on Sunday: Whole 
class at 1:30pm for Maths. 

● Class 5A with Ms Lisa on Monday: Whole 
class at 10:30am for Maths. 

● Class 6C with Ms Caoimhe on Tuesday: 
Whole class at 10:30am for Maths. 

● Year 7 with Ms. Rika for Humanities: 
➔ All Year 7 girls on Wednesday at 

10.00 am 
➔ All Year 7 boys on Wednesday at 

2.00 pm 

● Year 8 with Mr. Ben for Maths: 
➔ All Year 8 girls on Tuesday at 11.00 

am. 
➔ All Year 8 boys on Tuesday at 12.00 

pm. 

● Year 9 with Ms. Eman for Maths: 
➔ All Year 9 girls on Wednesday at 

11.00 am. 
➔ All Year 9 boys on Wednesday at 

12.00 pm. 

 السنة 4A مع السیدة إیفیت یوم  األحد : جمیع الطالب في●
 الساعة 1:30 مساًء  للریاضیات .

 السنة 5A مع السیدة لیزا یوم  االثنین : جمیع الطالب في●
 الساعة 10:30 صباًحا  للریاضیات .

 السنة 6C مع السیدة كیفا یوم  الثالثاء : جمیع الطالب في●
 الساعة 10:30 صباًحا  للریاضیات .

 السنة السابعة مع السیدة ریكا  للعلوم اإلنسانیة :●
     1 - جمیع فتیات السنة السابعة یوم  األربعاء  الساعة

 10.00 صباًحا
    2 - جمیع فتیة السنة السابعة یوم  األربعاء  الساعة 2.00

 مساًء

 السنة الثامنة مع السید بن  للریاضیات :●
 1 - جمیع فتیات السنة 8 یوم  الثالثاء  الساعة 11.00 صباحا.

 2 - جمیع فتیة السنة الثامنة یوم  الثالثاء  الساعة 12.00
 مساًء.

 السنة التاسعة مع السیدة إیمان  للریاضیات :●
 1 - جمیع فتیات السنة 9 یوم  األربعاء  الساعة 11.00

 صباًحا.
 2 - جمیع فتیة السنة التاسعة یوم  األربعاء  الساعة 12.00

 مساًء.
 

  

Pastoral Live Sessions in Zoom - Reminder 
 
The teachers and supervisors are putting a lot of effort 
into making time to meet live with your children on a 
weekly basis.  
 
These sessions are meant to be pastoral - checking in on 
the wellbeing of the students and their academic needs.  
 
We believe that these sessions are very important and 
encourage you to make sure that your child is attending 
their Zoom sessions to get the benefit of the check-ins and 
of interacting with peers and a teacher/supervisor.  
 
We have noticed that the percent of attendance has gone 
down since the beginning of the month of Ramadan. Help 
us maintain this pastoral responsibility by making sure 
your child attends. 
 

 الجلسات الرعویة  الحیة في زووم - تذكیر
 

 یبذل المعلمون والمشرفون الكثیر من الجهد في تخصیص وقت للقاء مباشر مع
 .أطفالك أسبوعًیا

 
 تهدف هذه الجلسات إلى أن تكون رعویة - التحقق من رفاهیة الطالب

 .واحتیاجاتهم األكادیمیة
 

 نعتقد أن هذه الجلسات مهمة جًدا ونشجعكم على التأكد من أن طفلك یحضر
 .جلسات زووم  لالستفادة من التفاعل مع الزمالء والمدرس / المشرف

 
 لقد الحظنا أن نسبة الحضور قد انخفضت منذ بدایة شهر رمضان. ساعدنا في

 .الحفاظ على هذه المسؤولیة الرعویة من خالل التأكد من حضور طفلك
 

  

 

 


