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Sincere condolences  
 
International Community Schools- Branch 4, extends 
sincere condolences to his Highness Sheikh Khalifa Bin 
Zayed Al Nahyan, President of the country, and to the 
people, asking the Almighty God to bless the 
deceased with his mercy. May he Rest In Peace. 
 
We belong to God and to him we shall return. 

 
 تعازینا الصادقة

  
 مدارس انترناشونال كومیونیتي - فرع 4 ، تتقدم بخالص التعازي

 لصاحب السمو الشیخ خلیفة بن زاید آل نهیان ، رئیس الدولة، حفظه
 اهللا، والى العائلة وإلى الشعب ، سائلین اهللا تعالى أن یتغمد الفقید بواسع

 .رحمته ویسكنه فسیح جناته . ان هللا وان الیه راجعون
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
From the author:  
 
Dear Ms. Lamia, 
 
Having recently had 4 books published, I was both 
excited and keen to share them with your children at 
ICS Branch 4. 
 
The content of my books includes the culture and 
heritage of the UAE, tolerance, morals and values, 
endangered species and climate change. 
  
I would like to say that the reaction to my books from 
your children was really wonderful! They asked and 
answered many questions, not only about the books, 
but about becoming a writer too!  
 
It was inspirational for me to have the pleasure of 
meeting some of the children at ICS Branch 4. They 
were great listeners and very polite too.  
 
I hope you enjoy reading my books with your child and 
also hope to return to ICS Branch 4 one day again 
soon.  
 
Thank you.  
Ms. Susan  
 
 
Dear Ms. Suzan,  
 
Thank you for your visit and for your encouraging 
comments about our lovely students.  
 
We asked some children what they thought about 
meeting you. 
 
Here are some of their comments:  
 

 رسالة الكاتبة سوزان
 

 عزیزتي السیدة لمیا ,
 

 بعد أن نشرت مؤخًرا 4 كتب ، كنت متحمًسة وحریًصة على مشاركتها
  مع طالب مدرسه االنترناشونال كومیونتي الفرع الرابع

 
 یتضمن محتوى كتبي ثقافة وتراث دولة اإلمارات العربیة المتحدة

 وایضا القیم التي تسعى الدولة الى ترسیخها في المجتمع مثل التسامح
 واألخالق، كما اسعى الى نشر الوعي على االنتباه الى البیئة

 والمحافظة على الحیوانات وخاصة تلك األنواع المهددة باالنقراض
  وتغیر المناخ

 أود أن أقول إن ردود أفعال الطالب على كتبي كان رائًعا حًقا! لقد
 طرحوا العدید من األسئلة و أجابوا علیها ، وبرز اهتمام البعض في أن

 !یصبحوا كتاب هم ایضا
 

 لقد كان تجاوبهم  ملهم بالنسبة لي وأسعدني أن ألتقي ببعض األطفال في
 .لقد كانوا مستمعین رائعین ومهذبین للغایة .ICS 4 مدرسة

 
 آمل أن تستمتعوا بقراءة كتبي مع االطفال وآمل أن اعود إلى مدرستكم

 .قریًبا
 

 اشكركم
 الكاتبة سوزان

 
 

 عزیزتي السیدة سوزان ,
 

 اشكرك على كلماتك وعلى مالحظاتك الرائعة عن طالبنا االحباء
 

 نحن أیضا سألنا البعض منهم عن رأیهم بهذا النشاط. إلیك بعضا من
 اجاباتهم

 
 

 ردینا: احببت انها تتكلم عن القیم واألخالق في كتابها وأنها تناولتهم
  بالتسلسل األبجدي

 
 جولیا:لقد سمحت لي أن أتصفح الكتاب واتامل الصفحة التي احببتها

 كثیرا
 

 سادین واحمد:الجزء المفضل لدینا كان ذاك الذي یتعلق بالسلوك الجید
 حیث أن مالطفة  االخرین من اهم االشیاء في حیاتنا الیومیة

 
 
 
 



Rodina ''I like that her book had the values and morals 
in alphabetical order'' 
 
Julia: ''She let me open the page that I like the most 
which I liked'' 
 
Sadeen and Ahmad: My favourite part of her book was 
the page on attitude because our kind attitude is so 
important everyday.'' 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Cultural Day in FS2  
 
Cultural Day was a huge success in FS2. As part of 
the topic 'The World Around Us', children came in 
dressed in traditional clothes or flag colours, 
brought traditional food and created flags for the 
school displays. The teachers also introduced the 
children to some food from their home countries. 
Thank you parents for the delicious food. 
 

  الیوم الثقافي لطالب الروضة األولى
 

 كجزء من موضوع "العالم .FS2 القى الیوم الثقافي نجاًحا كبیًرا في
 من حولنا" ، أتى األطفال یرتدون مالبس تقلیدیة أو ألوان العلم ، وجلبوا

 األطعمة التقلیدیة وصمموا أعالًما لعرضها في  المدرسة. كما قدم
 المعلمون لألطفال بعض الطعام من بلدانهم األصلیة. شكرا لجمیع أولیاء

  .األمور  على الطعام اللذیذ
 
 
 
 



 

 

 

 
 

Transportation Notes  
 

Please remember the following: 
 

- Max waiting time for bus is 3 minutes 
- Onelate child will have a domino effect 
- Parents are not allowed to go inside the bus. 
- Parents are not allowed to talk to any child 

on the bus 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  مالحظات بما یتعلق بالمواصالت المدرسیة
 

 یرجى تذكر ما یلي :
 

 أقصى مدة انتظار للحافله هي 3 دقائق

 ال یسمح للوالدین بالدخول داخل الحافلة

 ال یسمح للوالدین بالحدیث مع أي طفل في الحافلة

 

 



 
National Day week  
 
Throughout next week, several activities will be 
taking place, all to lead up to the big celebration on 
Thursday November 28th. 
 
Beside the subject- related activities that the 
children will be doing in class with their teachers, 
the students will be attending a “K9” Police dogs 
show on Sunday 24th at 9:00- 10:00 am.  
 
The community police will also be doing a 
presentation to years 4-6, about tolerance, anti- 
bullying and child protection. The session will be 
on the same day, Sunday 24th, at 11:30- 12:30, in 
the school auditorium. 
 
On Thursday 28th November, there will be a full 
day celebration of the UAE National Day. The 
mothers in the PTA have been working so hard and 
collaborating with our staff to make this day a 
memorable day for our students. We all look 
forward to that. Events will include:  

- In- class activities 
- On stage activities 
- Around the playground activities 

A schedule will be shared with our teachers to that 
effect. 
 
Children and staff are expected to wear the UAE 
national dress. 
 
There will be one hour early dismissal for: 
FS2 at 11:30 
Years 1- 6 at 1:30 
 
Though UAE food is a main element in such 
celebrations, regretfully, we will not be able to 
receive nor allow food sharing. We have a large 
number of students with different types of food 
allergies. 
 
Children are to bring their regular lunch boxes 
on the day. 
 
 

  احتفاالت عید االتحاد
 

 طوال األسبوع المقبل ، ستنظم العدید من األنشطة ، كل ذلك قبل
 االحتفال الكبیر یوم الخمیس 28 نوفمبر

 
 إلى جانب األنشطة ذات الصلة بالموضوع التي سیقوم بها األطفال في

 یوم "K9" الفصل مع مدرسیهم ، سیحضر الطالب عرض الكالب
 األحد الموافق 24 من الساعة 9:00 إلى الساعة 10:00 صباًحا

 
 ستقوم الشرطة المجتمعیة أیًضا بتقدیم عرض للسنوات 4-6 حول

 التسامح ومكافحة التنمر وحمایة الطفل. ستكون الجلسة في نفس الیوم ،
 األحد 24 ، الساعة 11:30 - 12:30 ، في قاعة المدرسة

 
 في یوم الخمیس الموافق 28 نوفمبر ، سیتم االحتفال بیوم كامل للیوم

 الوطني لدولة اإلمارات العربیة المتحدة. تعمل األمهات في جمعیة
PTA .بجد وتتعاون مع موظفینا لجعل هذا الیوم یوًما ال ینسى لطالبنا 

 كلنا نتطلع إلى ذلك. برنامج هذا الیوم یتضمن
 األنشطة داخل الفصل
 األنشطة  في المسرح

 األنشطة  حول الملعب
 سیتم مشاركة الجدول مع مدرسینا لهذا الغرض

 
  في ذاك  الیوم، سیكون انصراف الطالب ساعة واحدة أبكر من العادة

 وقت انصراف طالب  الروضة األولى سیكون في الساعة 11:30
 وقت انصراف الطالب (السنة األولى-السنة السادسة)سیكون في الساعة

1:30 
 

 بالرغم من أن الطعام اإلماراتي وغیرها من األطعمة عادة ما تكون
 إحدى حلقات التعرف على التراث وأحد عوامل االحتفال، إال أننا ارتأینا
 عدم السماح للطالب المشاركة في االكل وعدم تقبل أي نوع من الطعام

 الذي عادة یرسله االهالي مشكورین، حیث ان هناك عددا كبیرا من
 طالبنا لدیهم حساسیة تجاه عدة انواع من االطعمة وفي هكذا احتفاالت

  ال نود أن یكون هناك أیة مخاطر مع أحبائنا
 لذا یرجى منكم ارسال علبة الطعام الیومیة مع طفلكم. سوف نعتذر عن

 استالم اي من االطعمة أخرى
 

 
 
 

  نرجو تفهمكم وتعاونكم بما فیه مصلحة طالبنا 
 



We ask you to understand and cooperate in this 
matter as it is only for the welfare of our children.  
 

 
 

 
 

 
Upcoming Trips 
 
YR1 trip to Umm al Emarat Park on Sunday 
24/11/2019 
YR5-B trip to Zayed Heritage Centre on Monday 
25/11/2019 
YR6 A  trip toZayed Heritage Centre on Tuesday 
26/11/2019 
YR6 B trip to Zayed Heritage Centre Wednesday 
27/11/209 
 

 الرحالت القادمة
 
 

 رحلة طالب  السنة األولى إلى حدیقة أم اإلمارات یوم األحد
24/11/2019 

 رحلة طالب  السنة الخامسة - ب إلى مركز زاید للتراث یوم االثنین
25/11/2019 

 رحلة طالب السنة السادسة - أ الى مركز زاید للتراث یوم الثالثاء 
26/11/2019 

 رحلة طالب السنة السادسة - ب إلى  مركز زاید للتراث یوم األربعاء 
27/11/2019 

 
 
 

Bad Weather conditions action plan  
 

 
 
Children’s safety is paramount at ICS- Branch 4 
 
As per the instructions of Abu Dhabi Occupational 
Safety and Health Center (OSHAD), the following 
will be applied in case of bad weather:  
 
The school will follow all the necessary procedures 
to reduce risk and to ensure the safety of all 
children. When bad weather is expected, the school 
will: 
-  check with the appropriate authorities about the 
weather condition before sending the buses. 

  اإلجراءات المتبعة خالل االحوال الجویه السیئه
 

 
 

 أمن الطالب وسالمتهم هي األهم في الفرع الرابع
 

 تطابقا مع توجیهات مركز أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة، نقوم
  بتطبیق ما یلي في االحوال الجویة السیئة

 
 تتبع المدرسة جمیع اإلجراءات الالزمة للحد من المخاطر وضمان

 سالمة جمیع األطفال. عند سوء األحوال الجویة، سنقوم بما یلي
 إرسال فریق التحقق من الطقس قبل إرسال الحافالت

 سیتم إرسال رسائل إلبالغ أولیاء األمور بأي تحدیث حول وقت
 الحافالت في الصباح

 



-  send messages to inform parents of any update 
about the buses in the morning. 
 
-  If the weather changes during the trip to 
school, the bus driver will follow police 
instructions. The school will keep track of the bus 
and will update you. 
  
- If the weather changes while students are in 
school : 
·  All students will stay in the classrooms. 
·  Break time will be in the classrooms. 
· PE period will be canceled. 
 
-  If the weather changes at the end of the day. 
· Buses may be delayed until the weather becomes 
better. 
· Parents will be allowed to take their children 
under their responsibility though we urge parents 
not to panic. 
 
- All activities will be canceled (inside and outside 
school) 
 
- If students are absent due to weather conditions, 
their absence will not be considered unauthorised.  
 
 

 إذا تغیر الطقس أثناء الرحلة إلى المدرسة
 سیتم إیقاف الحافلة على جانب الطریق واتباع تعلیمات الشرطة

 تتبع المدرسة حالة الحافلة وسنقوم بتحدیثك بما هو جدید
 

 إذا تغیر الطقس أثناء وجود الطالب في المدرسة
 سوف یكون جمیع الطالب في الفصول الدراسیة

 وقت الراحة سیكون في الفصول الدراسیة
 سیتم إلغاء حصص الریاضه

 
 إذا تغیر الطقس في نهایة الیوم

 سیتم تأجیل انطالق الباص  حتى یصبح الطقس أفضل
 یسمح لآلباء بأخذ أطفالهم تحت مسؤولیتهم ، لكننا نحث اآلباء على عدم

 الذعر
  سیتم إلغاء جمیع األنشطة داخل وخارج المدرسة

 إذا تغیب الطالب بسبب الظروف الجویة ، فلن یحتسب الغیاب
 
 

 
Year 2 had a great time at the Fire Station 
 
 
On Monday, Year 2 had a memorable trip to the 
Civil Defence Fire Station. As students were 
learning about the Great Fire of London and Fire 
Safety this term, they were able to identify many 
important parts of the Fire Fighters job. On the trip, 
children got to climb into the Fire Trucks and saw 
different parts inside. They were shown how to use 
the water hose during a fire and learned about the 
special uniform that the firefighters wear. Year 2 
were so enthusiastic, happy and excited on the trip. 
They spoke with the fire fighters and got the chance 
to ask them questions about their job. This 
enhanced the learning and experience for all of the 
children in year 2.  
 

 السنة الثانیة قضوا وقتا رائع في محطة اإلطفاء
 

 في یوم االثنین ، كان لطالب  السنة الثانیة رحلة ال تنسى إلى محطة
 الدفاع المدني. بینما كان الطالب یتعلمون عن حریق لندن الكبیر وعن
 االمن واالمان هذا الفصل الدراسي ، فقد تمكنوا من تحدید العدید من

 األجزاء المهمة من مهمة الدفاع المدني ورجال اإلطفاء. خالل الرحلة
 ،دخل  األطفال إلى شاحنات اإلطفاء ورأوا أجزاء مختلفة من الداخل. تم

 عرض كیفیة استخدام خرطوم الماء أثناء الحریق وتعلموا عن الزي
 الخاص الذي یرتدیه رجال اإلطفاء.

  كان طالب السنة الثانیة سعیدین جدا خالل الرحلة. لقد تحدثوا مع رجال
 اإلطفاء وأتیحت لهم الفرصة لطرح أسئلة علیهم حول وظائفهم. هذا عزز

 التعلم والخبرة لجمیع األطفال في السنة الثانیة.
  
 
 
 
 



Thank you to everyone who joined us and to the 
Civil Defence for taking their own time with the 
children.  
 
 

 شكرًا لكل من انضم إلینا والشكر للدفاع المدني على قضاء بعض الوقت

 مع األطفال.

 

 
 

                                                              
  

 


