
 

 

Branch 1’s Weekly Parents’ Newsletter 
Term 3 2019/20  

Thursday 30th April 

 نشرة أولیاء األمور األسبوعیة - فرع مركز المدینة

 الفصل الثالث 2019/20

 الخمیس 30  أبریل

Examination Centre Approval  
 
I am very pleased to announce our approval came 
through for ICS Br1 to become an Exams Centre, 
ready for our 1st cohort of children (our current Year 
9s) to take their exams when they are in Year 11, in 
Summer 2022. 
 
We are now Centre No 96220 of the Oxford 
International AQA Examination Board. 
 
We will be offering our children the British 
Examination system:  

● GCSEs in the Summer Term of Year 11 (aged 
16) 

● A Levels in the Summer Term of Year 13 
(aged 18)  

 
We are doing the International versions, which test 
skills in a way that give children who have English as 
an additional Language a more level playing field with 
native speakers. 
British qualifications are arguably the most universally 
accepted exams across the world, so perfect for such 
a diverse community such as ours. 
  
I will be contacting Year 9 Pupils and Parents by 
Sunday with more information and a Subject Option 
Choice Survey, so we can begin our timetabling for 
August. 
  

 موافقة مركز االمتحانات
 

 یسعدني جًدا أن أعلن أنه قد تمت الموافقة على أن تصبح  مدرسة انترناشونال
 كومینتي الفرع -1- مركًزا لالمتحانات ، جاهًزا للفوج األول من الطالب

 (عامنا التاسع الحالي) إلجراء اختباراتهم عندما یكونون في السنة 11 ، في
 صیف 2022.

 
 نحن اآلن في رقم  المركز 96220 لمجلس إختبارات  أكسفورد الدولي

 للجودة.
 

 سنقدم ألطفالنا نظام االمتحانات البریطانیة:
 GCSEs في الفصل الصیفي  للسنة 11 (16 سنة)●
 مستویات A في الفصل الصیفي للسنة 13  (18 عاًما)●

 
 نحن نقوم باإلصدارات الدولیة ، التي تختبر المهارات بطریقة تمنح األطفال
 الذین یجیدون اللغة اإلنجلیزیة كلغة إضافیة مجاًال أكثر تكافًؤا مع المتحدثین

 األصلیین.
 یمكن القول أن المؤهالت البریطانیة هي أكثر االختبارات المقبولة عالمًیا في

 جمیع أنحاء العالم ، لذا فهي مثالیة لمجتمع متنوع مثل مجتمعنا.
  

 سأتواصل مع طالب الصف التاسع وأولیاء األمور بحلول یوم األحد للحصول
 على مزید من المعلومات ومسح  حول اختیار المواد، حتى نتمكن من بدء

 جدولنا الزمني لشهر أغسطس.
 

                                                             
 

 



New Premises 
 
As most of you are unable to pass by the school with 
the current ‘Social Distancing’ I thought you may like 
to hear and see how things are progressing. 
 
The work is progressing ahead of schedule. Most 
external windows are in and they are finishing the 
cladding around th school. Inside the  floors are 
mostly laid, classroom doors are being fitted as are 
internal windows.  
 
It is going to be twice as exciting when we return to 
school: 

● Firstly as we will all be back together 
● Secondly because we will have such an 

amazing building to be in 
 
We have 4 floors in this building and children will be 
distributed as follows: 
Ground Floor - FS, Year 1, Year 2 and 3A 
1st Floor - 4 other Year 3 Classes, Year 4 and Year 5 
2nd Floor - Year 6 and our Senior Boys (separate 
sections)  
3rd Floor  - Senior Girls  
 
I hope you are as excited as I am about this building. 
 

 المبنى الجدید
 

 نظًرا ألن معظمكم غیر قادرین على القدوم إلى المدرسة بسبب "التباعد
 االجتماعي" الحالي ، فقد اعتقدت أنك قد ترغبون في االستماع ورؤیة كیف

 .تسیر األمور
 

 العمل یتقدم قبل الموعد المحدد.  وضعت معظم النوافذ الخارجیة وهم ینهون
 الكسوة حول المدرسة. داخل الطوابق في الغالب ، یتم تركیب أبواب الفصول

 الدراسیة والنوافذ داخلیة
 

 سیكون الحماس مضاعًفا عندما نعود إلى المدرسة
 *   أوال, بما أننا سنعود جمیعا معا            

 *  ثانًیا ، سیكون لدینا مثل هذا المبنى المدهش  
 

 لدینا 4 طوابق في هذا المبنى وسیتم توزیع األطفال على النحو التالي
  الطابق األرضي - ، الروضة والسنة 1 ، السنة 2 و(أ )3

 الطابق األول - 4 فصول أخرى من السنة 3 ، السنة 4 والسنة 5
 الطابق الثاني - السنة السادسة وأوالدنا الكبار -أقسام منفصلة

 الطابق الثالث - البنات الكبار
 

 آمل أن تكون متحمًسا كما أنا بشأن هذا المبنى.
 

 

 

 

 

Term 3 MOE Textbooks 
 
The following books have been delivered to schools: 

● Arabic 
● Islamic 
● UAE Social Studies (ASS) 
● Moral Education  

 
They are sanitised and bagged up ready for collection 
 
Our ideal scenario for collection  is as follows: 

Year 2 and 3 - 9.30-11 
Years 4, 5 and 6  11-1 

Years 7, 8 and 9 - 1- 2.30  
But we understand that this may not be convenient 

 كتب وزارة التربیة والتعلیم للفصل 3
 

 تم تسلیم الكتب التالیة للمدارس:
 عربى●
 إسالمیة●
●(ASS) الدراسات االجتماعیة 
 التربیة األخالقیة●

 یتم تعقیمها و تعبئتها وتجهیزها للتسلیم
 

 السیناریو المثالي لدینا للتحصیل هو كما یلي:
 السنوات 2 و 3 :  11-9.30
 السنوات 4 ,5 و  :  1-11

 السنوات 7،8 و 9 :  2.30-1
 لكننا نفهم أن هذا قد ال یكون مناسًبا للجمیع.

 

 



for all. 
 
We are liaising with the bus company about whether 
bus children’s can be delivered,this will be the week 
after next, so if you wish for your books next week, do 
come in and collect them from reception between the 
hours of  9.30 and 2.30 weekdays. There is no need 
to sign in, or come close, just give your child's name 
and pick up a bag from the designated table.  
 

 نحن على اتصال بشركة الحافالت حول ما إذا كان من الممكن توصیل كتب
 األطفال الذین یستخدمون الحافلة ، ولكن هذا لیس في المستقبل القریب ، لذا إذا

 كنت ترغب في الحصول على كتبك األسبوع المقبل ، فتفضل باستالمها من
 مكتب االستقبال بین الساعة 9.30 و 2.30 أیام األسبوع. لیست هناك حاجة
 لتسجیل الدخول ، أو االقتراب ، ما علیك سوى إعطاء اسم طفلك وأخذ حقیبة

 من الطاولة المخصصة.
 

 
School Fees  
 
There seems to be some miscommunication 
circulating: 

● School fees for Term 3 are still due. 
● Those who lost jobs and can’t pay Term3 

currently, apply to the school with the relevant 
documentation. Depending on their 
circumstances the school will agree to a 
longer payment plan or a reduction in fees 
using the fund set up.  

● There are no global discounts at Branch 1; 
our fees are already very low. The 30-50% 
you may have seen in a Red Crescent post 
applies to something else 

 
We have decided to extend the Submission timing of 
the (Continuity of Learning Fund) Program for the 
families who are struggling to pay their fees due to 
the outbreak of CoronaVirus (COVID19) until Sunday 
the 3rd of May 2020. 
 
Please read the eligibility criteria  

● Loss of job /Unpaid leave /Salary reduction 
(temporary or permanent) /Defaulted 
receivables  

● Any parent whose self-employment income 
has been directly affected by COVID-19 to 
the extent where he/she has no other means 
to settle outstanding school fees  

 
Before filling the attached application form , 
and submit the filled form along with the required 
documents to the email below no longer than Sunday 
3rd of May 2020 by 12:00 pm. 
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1nL7xoXdF

8Tsvg8KPLnNSTt7X8ux2Erm9 
 

 الرسوم المدرسیة
 

 یبدو أن هناك بعض سوء التواصل المنتشر:
 الرسوم المدرسیة للفصل 3 ال تزال مستحقة.●
 أولئك الذین فقدوا وظائفهم وال یمكنهم دفع الفصل الثالث حالًیا ،●

 یتقدمون بطلب إلى المدرسة بالوثائق ذات الصلة. اعتماًدا على
 ظروفهم ، ستوافق المدرسة على خطة سداد أطول أو تخفیض

 الرسوم باستخدام الصندوق الُمنشأ.
  ال توجد خصومات عامة في الفرع 1 ؛ رسومنا منخفضة للغایة●

 بالفعل. نسبة 30-50٪ التي قد تكون شاهدتها في مشاركة الهالل
 األحمر تخص مدرسة الفرع 2 - مدرسة الفالح للعام المقبل ، والتي

 تكون رسومها عالیة جًدا.
 

 لقد قررنا تمدید موعد التقدیم برنامج (صندوق استمراریة التعلم) لألسر التي
 تكافح من أجل دفع رسومها بسبب تفشي فیروس كورونا (COVID19) حتى

 األحد 3 مایو 2020.
 
 

 یرجى قراءة معیار األهلیة
 

 فقدان الوظیفة / إجازة غیر مدفوعة األجر / تخفیض●
 الراتب (مؤقت أو دائم) / المستحقات المتأخرة

 أي ولي أمر تأثر دخله في عمله الحر  بشكل مباشر بـ●
 كوفید -19 إلى الحد الذي ال یملك فیه وسیلة أخرى

 لتسویة الرسوم الدراسیة المستحقة
 
 

 قبل ملء نموذج الطلب المرفق ،وإرسال النموذج المعبأ مع المستندات
 المطلوبة إلى البرید اإللكتروني أدناه في موعد ال یتجاوز األحد 3 مایو

 2020 بحلول الساعة 12:00 مساًء.
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1nL7xoXdF8

Tsvg8KPLnNSTt7X8ux2Erm9 
 
 

 
May Dates  
 
1st - 21st  Ramadan Hours  (9.30am- 2.30pm) 
 
3rd - Deadline for Term 3 Fee Support Applications  
 
24th - 26th Eid Vacation (TBC) 

 تواریخ مایو
 

  من 1 - 21 توقیت رمضان  (9:30 صباًحا - 2.30 مساًء)
 

 3 مایو - الموعد النهائي لتقدیم طلبات الدعم لرسوم الفصل 3
 

 عطلة العید من الرابع والعشرین إلى السادس والعشرین (للتأكید الحقٌا)

 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1nL7xoXdF8Tsvg8KPLnNSTt7X8ux2Erm9
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1nL7xoXdF8Tsvg8KPLnNSTt7X8ux2Erm9
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1nL7xoXdF8Tsvg8KPLnNSTt7X8ux2Erm9
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1nL7xoXdF8Tsvg8KPLnNSTt7X8ux2Erm9


 
27th  -  Normal School Hour return 
 

 
 27 - عودة ساعات المدرسة العادیة

 
 

                      
 
 
Anticipated 2020/21 Dates 

Term 1 

26th August - Parent Orientation Meetings  

30th August - 1st Day of The School Year  (Years 
2-10) 

31st  August -  1st Day for Year 1  

1st September - 1st Day for FS 

18th to  22nd October - Half Term  

1st - 3rd December - National Days Vacation  

10th December - Last Day of Term  

 

Term 2 

3rd January - 1st Day of Term  

14th - 18th February - Half Term (Still TBC if part or 
full week) 

25th March - Last Day of Term  

 

Term 3 

11th April - 1st Day of Term 

11th April - 11th May  Ramadan Hours (TBC)  

12th -13th May - Eid (TBC) 

1st July - Last Day of the Academic Year 

 
Please do note that in these uncertain times, if you 
did travel over the summer, a quarantine of 14 days 
may be enforced before returning to school so 
consider booking flights to return by August 12th to 
be safe.  
 

 التواریخ المتوقعة 2020/21
 

 الفصل 1
 26 أغسطس - اجتماعات توجیه أولیاء األمور

 30 أغسطس - الیوم األول من العام الدراسي (السنوات 10-2)

 31 أغسطس - الیوم األول للسنة األولى

 1 سبتمبر - الیوم األول ل للروضة

 18 إلى 22 أكتوبر -إجازة نصف الفصل

 1 - 3 دیسمبر - عطلة العید الوطني

 10 دیسمبر - آخر یوم دراسي في الفصل
 
 

 الفصل 2
 3 ینایر - الیوم األول من الفصل الدراسي

 14 - 18 فبرایر -  إجازة نصف الفصل (ال یزال قید التأكید إذا كان جزًءا أو
 أسبوًعا كامًال)

 25 مارس - آخر یوم دراسي في الفصل
 
 
 

 الفصل 3
 11 أبریل - الیوم األول من الفصل الدراسي

 11 أبریل - 11 مایو توقیت رمضان (للتأكید الحقًا)

 12 - 13 مایو - العید(للتأكید الحقًا)

 1 یولیو - الیوم األخیر من العام الدراسي

 
 

 یرجى مالحظة أنه في هذه األوقات الغیر مستقرة، إذا كنت قد سافرت
 خالل فصل الصیف ، فقد یتم فرض الحجر الصحي لمدة 14 یوًما قبل

 العودة إلى المدرسة ، لذا فكر في حجز الرحالت للعودة بحلول 12
 أغسطس لتكونوا آمنین.

 
 

  

 

 


