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Term 1  Thursday  September 19 

School Open House 
 

     
 
 
On Sunday 15th, Branch 4 hosted its first Open House 
for all classes, FS2 to Year 6. We were very happy to 
see this big number of parents  around 300 visiting 
the school, meeting the teachers and getting a taster 
of the processes and expectations for their children 
here at ICS Branch 4. 
 
Thank you to those who came, but more so, thank 
you to those who did not bring their children along. 
We know that this request may be texting on some 
parents, however, we want you to understand the 
reasoning behind it. It is simply not possible, to 
accommodate this large number of pupils and 
parents, all in one classroom. Besides, we want you 
to concentrate on the presentations and having 
children around may impair that, for you and for 
others. 
 
Teachers will be posting on your child’s drive, the 
presentations for your reference. Please feel free to 
ask should you need more explanation on any matter. 
 

 نشاط البیت المفتوح
 

 
 
 
 
 

  یوم األحد في 15 سبتمبر ، استضاف الفرع 4 أول
 نشاط البیت المفتوح لجمیع الفصول ، من FS2 إلى السنة 6. كنا سعداء
 للغایة برؤیة هذا العدد الكبیر من أولیاء األمور یزورون المدرسة ،

 ویلتقون بالمعلمین ویتعرفون على العملیات والتوقعات الخاصة بأطفالهم.
 هنا في ICS فرع 4.

 
 

 شكرا ألولئك الذین جاءوا ، ولكن أكثر من ذلك ، شكرا ألولئك الذین لم
 یحضروا أطفالهم. نحن نعلم أن هذا الطلب قد یكون من الصعب التقید به
 لبعض اآلباء ، ومع ذلك ، نرید منك أن تفهم السبب وراء ذلك. ببساطة ،
 ال یمكن استیعاب هذا العدد الكبیر من التالمیذ واآلباء ، كلهم   في فصل
 واحد. عالوة على ذلك ، نریدك أن تركز على العروض التقدیمیة وأن
 تواجد  األطفال حولك قد یضعف التركیز وذلك بالنسبة لك ولآلخرین.

 
 

 سیتم نشر ما قدمه المعلمون على محرك غوغل الخاص بطفلك ،
 للرجوع الیها. ال تتردد في السؤال إذا كنت بحاجة إلى مزید من التوضیح

 بشأن أي مسألة.
 
 

 یجب أن یكون الجمیع قد تلقوا اآلن معرف البرید اإللكتروني لطفلهم.
 یرجى التأكد من الوصول إلى ذلك. ستكون هذه هي الطریقة للتواصل

 معنا.



Everyone must have received by now their child’s 
email ID. Please make sure you access that. This will 
be the way for your communicating with us. 
 
By now, everyone must abide by the school uniform 

requirements. It  is now available for  all. The class 

teacher must be notified in writing if there is a valid 

reason for the uniform not to be worn. 

Mobile phones are not allowed in school. The teacher 

will confiscate the phone and will give it back only to 

the parent. 

We are starting to settle down and practices are 
starting to fall into place. Thank you for your support 
and for your understanding. 
 

 
 كما نطلب من الجمیع التقید بالزي المدرسي حیث ان الذي أصبح متوفرا

 للجمیع. یجب إعالم معلمة الصف من خالل كتابة مالحظة في دفتر
 التواصل في حال عدم ارتداء الزي.

 
 یمنع إحضار الهاتف النقال مع االطفال الى المدرسة. في حال تواجده"

 سوف یبقى مع المعلمة التي ستقوم بتسلیمه الى االهل فقط.
 

 لقد بدأنا في االستقرار وبدأت الممارسات تتبلور . شكرا لدعمكم

 وتفهمكم.

 
Upcoming Parents’ Professional Development 
sessions 
 
 

 
 
Digital Learning at ICS- Sunday September 22, 2019/ 
School Auditorium 
 
Session 1: 8:00- 9:00 AM  
Session 2: 5:30 - 6:30 PM  
 
Please sign in on the link below as to which session 
you intend to attend. 
 
 
https://forms.gle/YviKTQHTqwchByyN8 
 
 
 
 

 جلسات التطویر المهني للوالدین القادمة
 
 
 
 

 
 

 التعلم الرقمي في ICS- األحد 22 سبتمبر 2019 / قاعة المدرسة
 

 الجلسة 1: 8: 00- 9:00 صباحا
  الجلسة 2: 5:30 - 6:30 مساًء

 
 یرجى تسجیل الدخول على الرابط أدناه لمعرفة الجلسة التي تنوي

 حضورها.

 
https://forms.gle/YviKTQHTqwchByyN8 
 
 

 
Drop off and Pick up/ Parking issues                                 التوصیل واستالم االطفال/ وقوف السیارات  

https://forms.gle/YviKTQHTqwchByyN8
https://forms.gle/YviKTQHTqwchByyN8


 
Parents are now unable to block the main entrance as 
we have cones in that area. however, disorder in the 
street is immense. Cars are blocking each other and 
there is no real order in any sense.  From our side, we 
shall make sure our buses do not move until all the 
children are in and the parents have left, that is 8:15 
am.  
 
In the afternoon, our buses will exit using the other 
entrance. However, you are requested to keep the 
street clear so that the buses can drive out on time. 
 
 

 
 اآلباء اآلن غیر قادرین على سد المدخل الرئیسي ألن لدینا المخاریط في

 تلك المنطقة. ومع ذلك ، فإن الفوضى في الشارع هائلة. السیارات تمنع

 بعضها البعض وال یوجد ترتیب حقیقي بأي حال من األحوال.

 من جانبنا ، سوف نتأكد من أن حافالتنا ال تتحرك حتى یدخل جمیع

 األطفال، یكون الوالدین قد غادروا ، الساعة 8:15 صباًحا.

 في فترة ما بعد الظهر ، ستغادر حافالتنا باستخدام المدخل اآلخر. ومع

 ذلك ، ُیطلب منك إبقاء الشارع مفتوحا حتى تتمكن الحافالت من المغادرة

 في الوقت المحدد.

 

 
ICS is a NUTS- FREE Campus  
 

                
  
  
 
Health is paramount at ICS.  
 
Upon reviewing our children’s medical records, we 
found that we have 13 children, in several classes, 
suffering from allergy to nuts. This is quite a large 
number in a small community like ICS. For that, we 
have issued a “NUTS FREE” campus policy and have 
extended it to all our staff who signed in 
understanding and undertaking to keep the school 
free of nuts. 
 
We also ask you to abide by this policy. Any exposure 
to nuts, whether by eating, smelling or touching, may 
endanger the allergic child. 
 
Also please help us by informing your children not to 
share food with others.  
 
Here is a list of food that should not be sent to 
school, even if your child does not have any allergy, 
as that may impact the child next to him or her: 
 
Packs of nuts 
Peanut butter sandwiches 
Fruit and cereal bars that contain nuts 

 IC مدرسة خالیة من انواع المكسرات "الفستق"
 
 

       
  

 
.ICS الصحة أمر بالغ األهمیة في 

 
 بعد مراجعة السجالت الطبیة ألطفالنا ، وجدنا أن لدینا 13 طفًال ، في

 عدة فصول ، یعانون من الحساسیة للمكسرات. هذا عدد كبیر في مجتمع
NUTS FREE" لذلك ، أصدرنا سیاسة الحرم الجامعي .ICS صغیر مثل
 " وقمنا بتوسیعها لتشمل جمیع موظفینا الذین وقعوا في تفاهم وتعهدوا

 بإبقاء المدرسة خالیة من المكسرات.
 

 نطلب منك أیًضا االلتزام بهذه السیاسة. أي تعرض للمكسرات ، سواء
 عن طریق تناول الطعام أو الرائحة أو اللمس ، قد یعرض الطفل

 الحساس للخطر.
 

 یرجى أیًضا مساعدتنا بإبالغ أطفالك بعدم مشاركة طعامهم مع اآلخرین.
 

 فیما یلي قائمة باألطعمة التي ال ینبغي إرسالها إلى المدرسة ، حتى لو لم

 یكن طفلك یعاني من أي حساسیة ، ألن ذلك قد یؤثر على الطفل المجاور

 له:

 
 
 

 حزم من المكسرات
 شطائر زبدة الفول السوداني

 قطع الفاكهة والحبوب التي تحتوي على المكسرات



Chocolate bars  that contain nuts 
Sesame seed rolls (children allergic to nuts may also 
have a severe reaction to sesame) 
Cakes made with nuts 
 
I am also attaching the Free Nuts Policy for your 
reference. Please read it. 
 
 
Parents are also requested not to send their child to 
school if one  has a high fever or is feeling sick. We 
need to reduce the possibilities of viruses being 
transferred between children. 
 
https://drive.google.com/open?id=11Ach0KOGsNFkV
SzH0ByeMvUWKPvRk58L 
 
It is recommended to access your child's school email 
via desktop or laptop not via Mobile because mobile 
format is different and our teachers are using 
laptops. 
 
 

 ألواح الشوكوالتة التي تحتوي على المكسرات
 لفائف بذور السمسم (األطفال الذین لدیهم حساسیة من المكسرات قد

 یكون لدیهم أیًضا رد فعل شدید على السمسم)
 كعك مصنوعة من المكسرات

 
 أرفق أیًضا سیاسة المكسرات المجانیة للرجوع الیها. ارجوك اقراها.

 
 

 كما  نطلب منكم عدم ارسال اطفالكم الى المدرسة خاصة عندما یكونوا
 مریضین او عندهم حرارة حیث یسبب بانتقال العدوى.

 
 

https://drive.google.com/open?id=11Ach0KOGsNFkV
SzH0ByeMvUWKPvRk58L 

 
 

 نوصى باستعمال جهاز الكومبیوتر المحمول أو الثابت "دسك توب"

 للوصول إلى البرید اإللكتروني المحدد لطفلك ولیس عبر الهاتف

 المحمول ألن تنسیق الجّوال مختلف وأن مدرسینا یستخدمون أجهزة

 الكمبیوتر المحمولة.
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