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Term 1  

Weekly Quote 

 

 
First Parents Teacher Committee meeting  
 

On Sunday October 6, Branch 4 had its first PTA 
meeting at 8:30 am. Thirty one parents had signed up 
at the reception to attend the meeting, however, only 
12 attended.  It was a fruitful meeting where the 
school shared the role of the PTA and the parents 
stated their expectations.  Ms. Lamia explained the 
positive role parents can play in the school through 
providing support and/ or initiating activities for the 
children as well as for parents; it would also be a 
platform for constructive interaction and exchange of 
ideas and opinions.  
 

 
 اجتماع لجنة أولیاء األمو ر

 
 

 في یوم األحد 6 أكتوبر ، عقد الفرع 4 االجتماع األول للجنة أولیاء
 األمور في الساعة 8:30 صباًحا. وكان قد أبدى 31 من أولیاء األمور

 رغبتهم أن یكونوا ضمن هذه اللجنة من خالل تسجیل اسمائهم، ولكن
 حضر 12 منهم فقط. لقد كان اجتماًعا مثمًرا حیث شاركت المدرسة
 دور أولیاء األمور في هذه اللجنة .حیث أوضحت السیدة لمیاء الدور
 اإلیجابي الذي یمكن للوالدین أن یلعبوه في المدرسة من خالل توفیر
 الدعم و الشروع في أنشطة لألطفال وللوالدین أیًضا ، كما ذكرت ان

 هذا قد یكون منتدى للتداول بافكار جدیدة وخالقة
 
 



Moreover, the attendees were informed that there will  
be a representative from each year group and a president 
for the PTA will be elected. 
 

 

 عالوة على ذلك ، تم إبالغ الحاضرین بأن المخطط
 أن یكون هناك  ممثال عن كل مجموعة دراسیة ورئیس للجنة یتم

 انتخابهم من قبل األعضاء
 

 

 
After school Activities  
 

 
 
We are glad to open After School Activities (ASA) 
program for Year 3 to Year 6 . The online 
registration started on Wednesday 9th. Please read 
the below points carefully:  
 

- No "Activities" on 14th October. Starting date 
will be confirmed by email.  

- Time of ASA will be from 2:45 pm - 3:45 pm. 
- No transportation is provided by the school. 

Children should be picked up at 3:45 PM sharp. 
Those who stay late will not be allowed to 
continue in the activity . 

-  You could  submit 2 options but your child will 
enroll in one activity only. We will apply First 
come first serve basis. If the first chosen option 
is full we will count in the second option . 

-  Deadline for activity online registration is 
Sunday 13th October, 2019. 

- Art Fees only are applicable, the rest of the 
activities are free of charge  

 
 

 
 
 

 األنشطة الالمنهجیة
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 یسعدنا أن نفتتح برنامج األنشطة الالمنهجیة  بعد الدوام المدرسي من
 العام الثالث حتى العام السادس. بدأ التسجیل عبر اإلنترنت یوم األربعاء

 :التاسع منه . یرجى قراءة النقاط التالیة بعنایة
 

 لن تبدأ االنشطة في 14 أكتوبر. سیتم تأكید تاریخ البدء عن طریق
 .البرید اإللكتروني

 .من 2:45 مساًء إلى 3:45 مساًء ASA سیكون وقت النشاط
 ال یتم توفیر وسائل النقل من قبل المدرسة. یجب أن یتم اخد األطفال في

 الساعة 3:45 مساًء.  أولئك الذین یبقون متأخرین لن ُیسمح لهم
 .باالستمرار في النشاط

 یمكنك تقدیم خیارین ولكن طفلك سوف یسجل في نشاط واحد فقط. 
 سوف نطبق من یأتي أوال یسجل أوال. إذا كان الخیار األول المختار

 ممتلًئا ، نأخذ الخیار الثاني
. 

 .آخر موعد للتسجیل عبر اإلنترنت هو األحد 13 أكتوبر 2019 
 

 تطبق الرسوم على النشاط الفني فقط ، أما باقي األنشطة فهي مجانیة
 

 
MOE assessments schedule 
 
Please see below the schedule for all MOE subjects.  
These will start after our midterm holiday and 
extend over two weeks. Teachers must have shared 
with you material to be reviewed. 

 برنامج التقییمات األولى للمواد الوزاریة
 

 تجدون برنامج التقییمات االولى للمواد الوزاریة والتي تكون خالل
 الدوام وتمتد على طیلة أسبوعین. كما أن المعلمات قد قاموا بارسال

 المواد المطلوبة في التقییم هدا االسبوع مع الواجب.
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27 
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Y6 Y5 Y4 Y3 Y2 Y1 FS2 الیوم 

 األحد عربي عربي عربي    
27 

  األثنین    عربي عربي  
28 

الثالثاء      عربي عربي
29 

 األربعاء اسالمیه اسالمیه اسالمیه    
30 

 الخمیس    اسالمیه اسالمیه  
31 

 
 FS2 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 الیوم

 األحد
3  
 

 اسالمیه اسالمیه     

  األثنین
4 
 

اجتماعیا  
 ت

اجتماعیا
    ت

 الثالثاء
5 

اجتماعیا     
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اجتماعیا
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 األربعاء
6 

اجتماعبا      
 ت

 

 
Technical Note 
 
If we insert a link in newsletter, parents have to access 

not from their personal email but from their 
children’s email. 

 

 
 

 مالحظة فنیة
 إذا قمنا بإدراج رابط في النشرة اإلخباریة ، فیجب على الوالدین

 الوصول إلیها لیس من بریدهم اإللكتروني الشخصي. إنما من برید
 أطفالهم.

 

 

 
Student Council 

ICS School is concerned with all aspects of the 
student’s educational and social character. 
Accordingly, our Social Worker, Ms. Heba, 
explained the role of the Student Council and asked 
interested students to volunteer for the role. 

 

 مجلس الطلبة

 تهتم مدرسة انترناشونال كومینتي-أبو ظبي بجمیع الجوانب لتكوین
 شخصیة الطالب الثقافیة واالجتماعیة وبناء على ذلك قامت االخصائیة

 االجتماعیة السیدة هبة بتوضیح فكرة وأهداف المجلس وشرحها للطالب
 و تم التصویت الختیار مرشح یمثل الصف داخل المجلس وكل ذلك



Every class, then, voted for their representatives. 

Below are the names of First ICS- Branch 4 Student 
Council: 

1-Zina Mohammad (5A) 

2-Mohammad Mohi Ali (5A) 

3- Salma Obidat (6A) 

4-Hady Ahmed (6A) 

5-Mohammad Adil  (3A) 

6-Salma Abdulsallam (3B) 

7- Kenan Zayed (4A) 

8-Sofia  Alla (5B) 

9- Omar Ayman (5B) 

10- Ezekiel Simon (4B) 

11-Yousef Mohammad Elsayed (4C) 

12-Adm Ali Abdalla (3C) 

13-Gumana Haidar (6B) 

14- Mohamed Rukka (6B) 

 بهدف تفعیل العمل التطوعى فى المیدان التربوى ونشر قیم ومبادئ
 العمل االنسانى.

 
  اما نتیجة االنتخابات الطالبیة فجاءت كاآلتي:

 
(5A) 1-زینه محمد 

(5A)  2- محمد محیي علي 
(6A)  3- سلمى عبیدات 

(6A)  4- هادي أحمد 
(3A) 5-محمد عادل 

(3B)  6- سلمى عبد السالم 
(4A)  7- كنان زاید 

(5B) 8- صوفیه عالء 
(5B)  9- عمر ایمن 

(4B)  10-ازیكل سیمون 
(4c) 11-یوسف محمد السید 

(3C)  12-ادم علي عبداهللا 
(6B)  13 جمانه حیدر 

(6B)  14- محمد روكه 

 
 
Swimming Tryouts Results  
 
 Last week, the PE department at Al Mushrif Campus 
coordinated with Ms. Sarah, our PE teacher and gave the 
opportunity for our pupils to attend the  swimming 
Try-Outs for years 3-6. Thank you  Mushrif colleagues . 
 
Well done to all who took part in the swimming 
Try-Outs . 
 
Congratulations to those who are now members of ICS- 
Branch 4 Swimming teams. They are: 
 
Girls 
1- Ghazal Assad  ( 6/A )  
2- Rose Bassam ( 6/A ) 

 
 نتائج تجارب السباحة

 
 في األسبوع الماضي ، قام قسم الریاضه في مدرستنا في المشرف
 بالتنسیق مع اآلنسة سارة ، معلمة الریاضة  لدینا إلعطاء الفرصة

 لتالمیذنا لحضور تجارب السباحة للمراحل من الصفوف 3  إلى 6.
 شكرا الى زمالئنا في مدرسة انترناشونال كومینتي -المشرف

 
 أحسنتم جمیعا  ایها الطالب على مشاركتكم.

 
 تهانینا ألولئك الذین تم اختیارهم كأعضاء في فریق السباحة الخاص

 بمدارس انترناشونال كومینتي وهم :
 

 الفتیات
( A/6 )  1- غزل األسعد 

( A/6 )  2- روز بسام 



3- Yara Khalid ( 6/A ) 
4- Kenzy Mohamed ( 3/A ) 
 
Boys  
1- Zain Wael ( 6/A) 
2- Ahmed Bashar ( 6/A ) 
3- Yousef Tahoon (4/C) 
4-Ayham Ramy (6 /A)  
 

( A/6 )  3- یارا خالد 
( A/3 )  4- كنزي محمد 

  
 أوالد

(A/6 ) 1- زین وائل 
( A/6 )  2- أحمد بشار 

(C/4) 3- یوسف طاحون 
(A/ 6)  4- أیهم رامي  

 
 

New Facebook account link  to be followed by 
parents  

 
https://www.facebook.com/icschool.ics.1 
 
 

 الرجاء متابعة صفحة الفیسبوك الجدیدة الخاصة بمدرستنا  الفرع الرابع
 

https://www.facebook.com/icschool.ics.1 
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