
 
 
 
 
 
 

 

Weekly Parents’ Newsletter 

Week 11 |  June 4th |  Term 3 

 نشرة أولیاء األمور األسبوعیة
 األسبوع 11 | یونیو 4| الفصل ٣

MESSAGE FROM PRINCIPAL   رسالة من المدیرة
 
It’s been a very busy week with all the live 
sessions: 

● Pupil Lessons 
● Pupil Pastoral Sessions  
● Parents Qs and As Coffee Mornings  

(FS to Year4)  
 
We know this is by far the ideal way of working but  
hope that these interactive sessions go some way 
to adding some normality and familiarity to this 
experience for you all. I know the staff value these 
opportunities to interact with you and your 
children.  
 
In the parent sessions we receive a lot of feedback 
to what's working well, what isn’t and general 
suggestions or wishes. These are all followed up 
with the relevant team members and hopefully 
week on week things are adjusted and it is making 
a better experience for you all. Just a reminder to 
you though that what works for one family often 
doesn’t for another ( early morning session, 
afternoon sessions etc), so please do understand 
if we are unable to meet your requests.  
 
I also wanted to direct you to our Distance 
Learning Page on our School Website; where you 
can find useful bits of information   
 
 

 
 لقد كان أسبوًعا مزدحًما للغایة مع جمیع الجلسات الحیة:

 دروس التالمیذ●
 جلسات التالمیذ الرعویة●
  أسئلة وأجوبة أولیاء األمور وقهوة الصباح●

(Year4 إلى FS) 
 

 نحن نعلم أن هذه هي الطریقة المثالیة للعمل ولكن
 آمل أن تضیف هذه الجلسات التفاعلیة إلى حد ما بعض

 الحیاة الطبیعیة واأللفة إلى هذه التجربة لكم جمیًعا. أعرف
 أن الموظفین یقدرون هذه الفرص للتفاعل معكم ومع

 أطفالكم.
 

 في جلسات أولیاء األمور ، نتلقى الكثیر من التعلیقات حول
 ما یعمل بشكل جید ، وما هو غیر جید واالقتراحات أو
 الرغبات العامة. تتم متابعة كل ذلك مع أعضاء الفریق

 المعنیین ویتم تعدیل األمور المعنیة أسبوعیًا لخلق تجربة
 أفضل لكم جمیًعا. یجب أن ال ننسى أن ما یصلح لعائلة ما
 قد ال یناسب عائلة أخرى (جلسة الصباح الباكر ، وجلسات

 بعد الظهر وما إلى ذلك) ، لذا یرجى فهم ما إذا كنا غیر
 قادرین على تلبیة جمیع الطلبات.

 
 كنت أرغب أیًضا في توجیهكم إلى  صفحة التعلم عن ُبعد

 على موقع مدرستنا ؛ حیث یمكنك العثور على أجزاء مفیدة
 من المعلومات

 

PARENT FAQ   أسئلة أولیاء األمور األكثر شیوعًا
 
Q1.Can lessons start later? It’s hard to get my 
child up for 8am 
 
A1.I’m afraid not. We want your child to be in a 
school routine, up, dressed and ready to start the 
school day  as they would at school. Allowing 
children to sleep in is not helpful to them and will 

 
 Q1.هل ممكن أن تبدأ الدروس في وقت الحق؟ من

 الصعب إیقاظ طفلي في الثامنة صباًحا

 A1.أخشى أنه ال یمكننا ذلك. نرید أن یتبع طفلك روتین
 المدرسة ، یستیقظ ، یرتدي مالبسه ویستعد لبدء الیوم

 الدراسي كما یفعلون في المدرسة. إن السماح لألطفال بالنوم
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likely give you an even worse experience when we 
return to school and they have to leave the house 
before 7am!  
 
Q2.Can all  live sessions be moved to the 
afternoon? 
 
A2.Sorry; it is logistically impossible with the sheer 
number of sessions we have and teachers 
teaching across a year group and the school to 
schedule things this way. We also try to space 
sessions out so there are minimal clashes of 
session times for families sharing a device.   

 
Q3. Will we be back in school in August?   
 
A3.We are hopeful we will be, but with this 
situation, we probably won’t know till early August 
what the directives will be.We will do everything 
we can to open for you, whilst following the 
directives of the UAE government and ADEK.   
 

 لوقت متأخر لیس مفیًدا لهم ومن المرجح أن یمنحك تجربة
 أسوأ عندما نعود إلى المدرسة وعلیهم مغادرة المنزل قبل

 الساعة 7 صباًحا!
 

 Q2 هل یمكن نقل جمیع الجلسات الحیة إلى فترة ما بعد
 الظهر؟

 
 A2 عذرًا ؛ من المستحیل لوجستًیا مع العدد الهائل من

 الجلسات التي لدینا والمعلمین الذین یقومون بالتدریس عبر
 مجموعة العام والمدرسة لجدولة األمور بهذه الطریقة.

 نحاول أیًضا أن نخصص أوقات بین الجلسات حتى یكون
 هناك حد أدنى من اشتباكات في أوقات الجلسات للعائالت

 التي تشارك جهاًزا.
 

 Q3. هل سنعود إلى المدرسة في أغسطس؟
 

 A3: نأمل أن نكون كذلك ، ولكن مع هذا الوضع ، من
 المحتمل أال نعرف حتى أوائل أغسطس ما ستكون

 التوجیهات ، وسنفعل كل ما في وسعنا لفتحه لك ، مع اتباع
ADEK توجیهات حكومة اإلمارات و 

 
OUR PILOT SCHOOL   مدرستنا التجریبیة

 
We are really excited to share with you that we 
have been chosen as an Oxford International 
Curriculum Pilot School, run in conjunction with 
the highly accredited Oxford University in England.  
 
For the academic year  2020/21 Year 1 and 7 will 
pilot the new curriculum.  

It is tightly mapped to the curriculum we already 
follow, the ENC (English National Curriculum). It is 
though more creatively delivered and we believe 
will build upon and enhance further what we 
already do here.   
 
Please watch this short video to find out more 
Oxford Curriculum Parent Video 
 
If you have any questions, please do contact the 
relevant year leaders 
Ms Ciara br1yr1leader@icschool-uae.com 
Ms Rika br1yr7leader@icschool-uae.com 

 ی  سعدنا حًقا أن نشارككم أننا قد تم اختیارنا كمدرسة رائدة
 لمنهج أكسفورد الدولي ، یتم تشغیلها بالتعاون مع جامعة

 .أكسفورد المعتمدة للغایة في إنجلترا
 

 للعام الدراسي 2020/21 ، ستجري السنة األولى والسابعة
 .تجربة المنهج الجدید

 وقد تم ربطه بإحكام بالمنهج الذي نتبعه بالفعل
 المنهاج الوطني اإلنجلیزي. على الرغم من أنه یتم  تقدیمه

 بشكل أكثر إبداًعا ونعتقد أنه سیبني على ما نفعله هنا
 .ویعززه أكثر

 
 یرجى مشاهدة هذا الفیدیو القصیر لمعرفة المزید

 منهاج أكسفورد للوالدین
 

 إذا كان لدیك أي أسئلة ، یرجى االتصال بقادة العام ذي
 الصلة

br1yr1leader@icschool-uae.com     السیدة كیرا  
br1yr7leader@icschool-uae.com     السیدة ریكا 

ADMIN SUPPORT   الدعم اإلداري
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As I said last week, we have completely moved 
out of the old ICS Branch 1 building and moved 
our Administrative Staff to Br4 in Khalidiya for the 
month of June. Br4 Khalidiya Location  
 
Please remember that not only is our location 
different, but our phone number too. 

● 02 4441400 
● 0508529665 

  
We hope to be in the new building, on the Al Najda 
site, by July 1st. 

ICS كما قلت األسبوع الماضي ، لقد انتقلنا تماًما من مبنى 
Br4 القدیم وانتقلنا بالموظفین اإلداریین إلى Branch 1 

 في   الخالدیة  لشهر یونیو.
 

 یرجى تذكر أن موقعنا لیس مختلًفا فحسب ، بل رقم هاتفنا
 أیًضا.

024441400 
0508529665 

  
 نتمنى أن نكون في المبنى الجدید على موقع النجدة بحلول

 األول من تموز (یولیو).
 

ATTENDANCE   الحضور
We had a gentle return to school following the Eid 
break with a short two day week. 
 
In keeping up with what has been such an 
outstanding effort from everyone, we had an 
overall attendance of 97%! 
 
Over half of our 42 classes from FS2 to Year 9 had 
100% attendance. It looks like our amazing 
students couldn’t wait to get back to learning. 

Thank you to all our students and families, once 
again you’ve shown truly how dedicated you are. 
 

 كان لدینا عودة لطیفة إلى المدرسة بعد عطلة العید إلى
 یومین في أسبوع قصیر.

 
 مواكبة لما كان مثل هذا الجهد المتمیز من الجمیع ، كان

 لدینا حضور عام بنسبة 97 ٪!

 حضر أكثر من نصف فصولنا الـ 42 من FS2 إلى السنة
 9 نسبة حضور 100٪. یبدو أن طالبنا الرائعین ال یمكنهم

 االنتظار حتى یعودوا إلى التعلم.

 شكًرا لجمیع طالبنا وعائالتنا ، لقد أظهرتم مرة أخرى مدى
 تفانیكم حًقا.

 
NEXT WEEK’S KEY  DATES   التواریخ الرئیسیة خالل األسابیع القادمة

Sunday 7th - Year 5 Parents’ Q and A Coffee 
Morning Style  Zoom Meeting @ v 10.30 am 

Monday 8th - Year 6 Parents’ Q and A Coffee 
Morning Style  Zoom Meeting @ 11.30 am 
 
Tuesday 9th - Year 7 Parents’ Q and A Coffee 
Morning Style  Zoom Meeting @  12.45 pm 
 
Wednesday 10th  - Year 8 Parents’ Q and A 
Coffee Morning Style  Zoom Meeting @ 8 am 
 
Thursday 11th - Year 9 Parents’ Q and A Coffee 
Morning Style  Zoom Meeting @  9.30 am 

 األحد 7 - السنة الخامسة - اجتماع أولیاء األمور في Q و●
 A Coffee Morning Style @ الساعة 10:30

 صباًحا
 اإلثنین 8 - السنة السادسة - اجتماع أولیاء األمور في Q و●

 A Coffee Morning Style @ 11.30 صباًحا
 

●A و Q الثالثاء 9 - السنة 7 اجتماع أولیاء األمور في 
 Coffee Morning Style @ 12.45 مساًء

 
●A و Q األربعاء 10 - السنة 8 اجتماع أولیاء األمور في 

 Coffee Morning Style @ 8 صباًحا
 

●A و Q 11 - السنة 9 اجتماع أولیاء األمور فيth الخمیس 
 Coffee Morning Style @ 9.30 صباًح

   
 

INSPIRE CHALLENGE SUCCEED 
Citycentre.icschool-uae.com 

#icscitycentre 
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