
 
 
 
 
 
 

 

Weekly Parents’ Newsletter 

Week 9  |  May  |  Term 3 

 نشرة أولیاء األمور األسبوعیة
 األسبوع ٩ | مایو | الفصل ٣

MESSAGE FROM PRINCIPAL   رسالة من المدیرة
 
On this special occasion of Eid Al Fitr, from all the 
management team and staff at ICS we wish all our 
families a very happy Eid Mubarak. 
 
Have a wonderful long weekend celebrating and 
we will see you all again (on-line) on Wednesday 
27th May.  
 

 
 في هذه المناسبة الخاصة بعید الفطر ، من جمیع أعضاء

 فریق اإلدارة والموظفین في ICS نتمنى لجمیع أسرنا عید
 مبارك سعید للغایة.

 
 استمتع بعطلة نهایة أسبوع طویلة رائعة ونراكم جمیًعا مرة

 أخرى (على اإلنترنت) یوم األربعاء 27 مایو.
 

 

                    
 
ASSESSMENT & REPORTS    التقییمات والتقاریر

Report Cards will be sent home to all, from FS2 to Year 
9, on Tuesday 30th June. 
 
Teachers will be available on line Thursday to answer 
any direct questions (No lessons on July 1st).  
 
Report cards will report on ‘non core’ subjects as well 
as ‘core’. They are part of our curriculum so we must 
report on them. We always encourage you to complete 
these tasks, the optional comment was only a short 
term measure until you got to grips with Distance 
Learning.  
 
Key Stage 3 (Years 7, 8 and 9) are the only year 
groups to have end of year exams this year. 
 
Revision material will be available for Year 7, 8 and 
9 from today, these will be emailed by year leaders 
or also can be accessed with this link: 
Key Stage 3 Revision Guides - End of Year 
 

 س  یتم إرسال بطاقات التقاریر إلى المنزل للجمیع ، من الروضة إلى
 .السنة 9 ، یوم الثالثاء 30 یونیو

 
 سیكون المعلمون متاحین على اإلنترنت یوم الخمیس لإلجابة على أي

 أسئلة مباشرة - ال توجد دروس في 1 یولیو
 

 ستبلغ بطاقات التقاریر عن المواد"غیر األساسیة" وكذلك "األساسیة".
 إنها جزء من منهجنا لذا یجب علینا تقدیم تقریر عنها. نحن نشجعك
 دائًما على إكمال هذه المهام ، وكان التعلیق االختیاري مجرد مقیاس

 .قصیر المدى حتى تتمكن من السیطرة على التعلم عن بعد
 

 المرحلة الرئیسیة 3 (السنوات 7 و 8 و 9) هي مجموعات السنة
 .الوحیدة التي ستقوم بامتحانات نهایة العام الحالي

 
 ستتوفر مواد المراجعة للسنوات 7 و 8 و 9 بدًءا من الیوم سیتم

 إرسالها عبر البرید اإللكتروني من قبل قادة العام أو یمكن الوصول
 إلیها أیًضا باستخدام هذا الرابط

Key Stage 3 Revision Guides - End of Year 
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The exam schedule is as below. Please make 
arrangements for your child to have computer 
access at these times, with no distractions around 
them. 
 
I’m sure it goes without saying this should be their 
own work, without parental help or use of their 
books or Google searches! 
 

 جدول االمتحانات على النحو التالي. یرجى اتخاذ الترتیبات الالزمة
 لطفلك للوصول إلى جهاز الكمبیوتر في هذه األوقات ، دون تشتیت

 .االنتباه
 

 بالتأكید، هذا یجب أن یكون عملهم الخاص ، دون مساعدة أولیاء
 األمور أو استخدام كتبهم أو البحث عن طریق جوجل!

 

 
Key Stage 3 Exam Schedule  

 

  Sunday 14th   Monday 15th   Tuesday 16th   Wednesday 17th   Thursday 18th  

  Science   Islamic   Maths    English    Arabic  

Year 7  9am   9am   9am   9am   9am  

Year 8  11am   11am   11am   11am   11am  

Year 9  1pm   1pm   1pm   1pm   1pm  

 
LIVE PARENTS’ SESSIONS   جلسات أولیاء األمور الحیة

 
Please find below the schedule for the next round 
of sessions.  
 

 
 تجدون أدناه الجدول الزمني للجولة القادمة من الجلسات.

 

  Sunday   Monday  Tuesday  Wednesday  Thursday  

Week of  
31st May 

FS2 
8.30am 

Year 1 
8.30am 

Year 2 
8.30am 

Year 3 
8.30am 

Year 4 
8.30am 

Week of  
7th June  

Year 5 
8.30am 

Year 6 
8.30am 

Year 7 
8.30am 

Year 8 
8.30am 

Year 9 
8.30am 

 
ATTENDANCE   الحضور
 
Week 8 was another great week for attendance 
with 95% attendance. Whilst this was slightly 
lower than previous weeks it showed that during 
Ramadan our brilliant students and committed 
parents were able to stay focused on their 
learning. 
 
The amazing students from the 2D have had 
100% attendance this week. Impressive work! 
 
A huge thank you to all involved, we know 
Ramadan is a special time for everyone so it is 
great to see such a high level of engagement from 
the ICS community. 

 

 كان األسبوع 8 أسبوًعا رائًعا آخر للحضور بنسبة 95 ٪. في حین
 أن نسبة الحضور هذا األسبوع كان أقل بقلیل من األسابیع السابقة ،

 إال أنه أظهر خالل شهر رمضان أن طالبنا البارزین وأولیاء األمور
 الملتزمین كانوا قادرین على مواصلة التركیز على تعلمهم.

 
 حصل الطالب المذهلون من 2D على نسبة حضور 100٪ هذا

 األسبوع. عمل رائع!
 

 شكرا جزیال لجمیع المعنیین ، نحن نعلم أن رمضان هو وقت خاص
 للجمیع لذلك من الرائع أن نرى مثل هذا المستوى العالي من

.ICS المشاركة من مجتمع 
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ATTENDANCE OF PASTORAL  ZOOM SESSIONS   حضور جلسات زووم الرعویة

 
The word ‘Pastoral’ refers to ‘giving help and 
advice - following up on one’s well being’. This is 
exactly why the supervisors have been conducting 
pastoral Zoom sessions with every year level. We 
strongly believe that it is important to have these 
weekly checks on students so we can help them 
get through these difficult times and to succeed in 
their distance learning.  
 
It is disappointing to see the low percentages of 
students who actually attend these helpful 
sessions. We understand that sometimes parents 
are unavailable to help the young ones to come 
online. However, we are disappointed when others 
make a conscious decision not to make use of 
these helpful sessions. See chart below. 
 
We strongly encourage every student to make an 
effort to attend the pastoral sessions in the 
remaining weeks of school. Students’ attendance 
patterns of these pastoral sessions will be 
reflected in the final report cards. 
 
 

 

 
 تشیر كلمة "رعوي" إلى "تقدیم المساعدة والمشورة -

 متابعة رفاهیة المرء". هذا هو بالضبط السبب وراء قیام
 المشرفین بإجراء جلسات زووم رعویة مع كل عام. نحن

 نؤمن بشدة أنه من المهم إجراء هذه الفحوصات األسبوعیة
 للطالب حتى نتمكن من مساعدتهم على تجاوز هذه األوقات

 .الصعبة والنجاح في التعلم عن بعد
 

 من المحزن أن نرى النسب المئویة المنخفضة للطالب الذین
 یحضرون بالفعل هذه الجلسات المفیدة. نحن نتفهم أنه في
 بعض األحیان یكون اآلباء غیر متاحین لمساعدة الصغار

 على االتصال باإلنترنت. ومع ذلك ، نشعر بخیبة أمل عندما
 یتخذ اآلخرون قراًرا واعًیا بعدم االستفادة من هذه الجلسات

 المفیدة. انظر الرسم البیاني أدناه
 

 نشجع بقوة كل طالب على بذل جهد لحضور الدورات
 الرعویة في األسابیع المتبقیة من المدرسة. ستنعكس أنماط
 حضور الطالب لهذه الجلسات الرعویة في بطاقات التقریر

 .النهائي
 

 

DATES   التواریخ
 
Eid Vacation Dates: 
Sunday 24th May - Tuesday 26th May  Inclusive 
 
From Wednesday 27th May  
School Day Timings revert to 8am to 2pm  
Year group timetables change too. 
 
Live Lessons Begin From Sunday 31st May, as 
per timetables that will be shared in next week’s 
newsletter.  
 

 
 تاریخ عطلة العید:

  األحد 24 مایو - الثالثاء 26 مایو
 

 من األربعاء 27 مایو
 تعود أوقات الیوم الدراسي إ لى الساعة 8 صباًحا حتى 2 ظهًرا

 تتغیر الجداول الزمنیة لمجموعة السنة
 

 تبدأ الدروس المباشرة  من یوم األحد 31 مایو ، وفًقا للجداول الزمنیة
 التي سیتم مشاركتها في النشرة اإلخباریة األسبوع المقبل.

 
 

3 
Thursday, May 21st, 2020  



KS3 Exam Week  from 14th to 18th June  
1 assessment a day - no other lessons for Yrs 7, 
8, 9 
 
Report cards out on Tuesday 30th June  
 
Last Day of Term Wednesday 1st July 
No lessons 
Staff Available for report questions 
 

 أسبوع امتحانات KS3 من 14 إلى 18 یونیو
 تقییم واحد في الیوم - ال توجد دروس أخرى للسنوات 7 و 8 و 9

 
 تقریر البطاقات  یوم الثالثاء 30 یونیو

 
 آخر یوم في الفصل  األربعاء 1 یولیو

 لن تكون هناك دروس
 الموظفون متاحون لإلجابة عن األسئلة المتعلقة بالتقاریر

   
 

INSPIRE CHALLENGE SUCCEED 
Citycentre.icschool-uae.com 

#icscitycentre 
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