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Issue 1/ 2019- 2020           

ICS- Branch 4 
A New Beginning 
 
Dear ICS/ Branch 4 parents, 
 
I am delighted to welcome you to the International 
Community School- Khalidiya Branch. Thank you for 
your trust in choosing our school. Together we shall 
build a community that nurtures values and habits 
conducive to the healthy upbringing of our children.  
 
We have just moved to the school building, and our 
team is working hard to ensure complete readiness. 
We are almost there!   
 
We apologize if during this period you were not able 
to reach us by phone. The line was off for a short 
while; however, it is now functional. The number is the 
same: 024441400 
 
Our administration staff has already started. The 
official starting day for the teaching staff will be on 
August 25.  All teachers and support staff will be 
undergoing a full week of orientation and induction 
and getting ready to welcome the students.   
 
As we start the school, here are a few key points: 
 

● Timings for students are from 7:30 - 2:30 from 
Y1 - Y6. FS2 timings are 7:30 - 12:30.  

● Admin working hours are from 7:00- 3:00. This 
does not include Accounts and Uniform 
departments - 07.00am - 05.00pm. 

● The Accounts department is ready to receive 
the tuition fee for the year. 

●  School uniform will be available in school 
starting Thursday, August 29 for you to 
purchase. We apologize for the delay, so 
children may come in their own clothes until 
the second week of school, i.e., September 8. 

● Please note that school shoes must be plain 
black, dark blue, white or gray. 

● Copybooks will be issued to the students in 

 بداٌة جدٌدة
 

 ، 4/ فرع ICSاولٌاء االمور االعزاء فً 
 
 

فرع  -ٌسعدنً أن أرحب بكم جمٌعًا فً مدرسة انترناشونال كومٌونٌتً 
 الخالدٌة. اشكركم على ثقتكم. سنعمل معًا على بناء مجتمع ٌرعى القٌم

 والعادات التً تفضً إلى التربٌة الصحٌة ألطفالنا ، طالبنا.
 
 

لقد انتقلنا للتو إلى مبنى المدرسة الجدٌد. الجمٌع ٌعملون بجد لضمان 
 االستعداد التام. نحن تقرٌبا هنا!

 
 

فترة االنتقال  نعتذر إذا كنتم تحاولون االتصال هاتفٌا ولم ٌجبكم احد. خالل
  024441400انقطع الهاتف اما االن فقد تم تفعٌله مجددا.  والرقم هو:    

 
لقد بدأ الموظفون اإلدارٌون بالفعل.وسٌبدأ المعلمون بالوصول ٌوم الخمٌس 

. سوف ٌتلقون 25أغسطس. أول ٌوم رسمً للموظفٌن هو ٌوم األحد  22
ٌقومون بإعداد فصولهم التوجٌه واإلرشاد الكامل طوال األسبوع وسوف 

 الدراسٌة ألطفالك.
 
 

 إلٌك بعض النقاط:
 

 FS2  /7:30- 12:30ساعات الدوام للطالب ستكون:  -
  6 -1للصفوف /    2:30 -7:30    

 3:00 -7: 00ساعات عمل المسؤولٌن اإلدارٌٌن من  -
ما عدا مكتب المحاسبة والزي المدرسً فهم موجودون حتى 

 الخامسة مساء.
 هز الستالم المدفوعات الخاصة بك لهذا العام.المحاسب جا -
 29الزي المدرسً سٌكون متاح فً المدرسة بدءا من ٌوم الخمٌس  -

اغسطس حٌث ستتمكن من شرائه. نعتذر لهذا التأخٌر. طبعا ال 
نتوقع االلتزام بالزي المدرسً حتى االسبوع الثانً من السنة 

 الدراسٌة أي الثامن من سبتمبر. 
ابٌض او  -كحلً -الحذاء المسموح به أسود نذكركم ان لون -

 رمادي.
سٌتم إصدار دفاتر المالحظات لطفلك فً الفصل ، خالل األسبوع  -

 األول.
سٌتم استخدام الكتب فً الفصل كمرجع ، ولٌس لؤلطفال األفراد ،  -

 لذلك ال تحتاج إلى شرائها.



the class, during their first week. 
● Individual textbooks will not be issued as 

teachers will be using a variety of textbooks 
and e-resources in class to support learning 
and teaching. Students will be issued 
individual logins to access curricular resources 
at home. Thus, there will be no requirements 
for parents to purchase textbooks. 

● Parents orientation sessions will be held 
regularly in order to build a strong home-
school partnership. 

● As the weather is still quite warm, please 
provide students with a sun cap and water 
bottle every day. 

● We encourage students to bring in healthy, 
packed lunches to school. 

● There will be an option available for our 
students to purchase food from the canteen. 
However, this will start at a later date. We will 
provide you with updates on this. 

● Please ensure that students bring soft bags to 
school. Trolley bags are not allowed as they 
can cause injuries.  

 

Communication Channel 
 
All communication with parents will be through emails. 
For that, every child will be issued a school email 
once the registration is complete. All emails follow the 
following format: 
email address: kh19esisnumbername@icschool-
uae.com 
password: as assigned 
 
Every child will have this information glued to their 
Home- School Communication Book (HSCB), on their 
first day of school. If you encounter a problem, please 
visit our IT officer, Mr Imran, at Branch 4- Khalidiya 
Campus, who will gladly assist you. 
 

 
 
 
 
 
First day of school  
 
The first day of school will be staggered for classes as 
follows: 
 
- Sunday, September 1: First day for Years 5 & 6 
- Monday, September 2: First day for Years 3 & 4 
- Tuesday, September 3:  First  day  for Years 1 & 2 

سٌتم عقد جلسات توجٌه أولٌاء األمور بشكل منتظم أو حسب  -

 حتى ٌتم إطالعك على اإلجراءات المدرسٌة.الحاجة 

نظًرا ألن الطقس ال ٌزال دافئًا ، ٌرجى تزوٌد الطالب بقبعة  -
 للوقاٌة من الشمس وزجاجة مٌاه ٌومًٌا.

نشجع الطالب على إحضار وجبات غداء صحٌة ومغلفة إلى  -
 المدرسة.

سٌكون هناك خٌار متاح لطالبنا لشراء الطعام من المقصف. ومع  -
 بدأ هذا فً وقت الحق. سنقدم لك تحدٌثات بهذا الشأن.ذلك ، سٌ

ٌرجى التأكد من أن الطالب ٌجلبون الحقائب المدرسٌة بدون  -

دوالٌب إلى المدرسة وذلك الن الدوالٌب غٌر مسموح بها ألنها 

 ٌمكن أن تسبب إصابات.

 

 

 

 

 
 

 قناة االتصال
 

لكترونً. لذلك ، كل التواصل مع أولٌاء األمور سٌكون عبر رسائل البرٌد اإل
ٌكون لكل طفل برٌد إلكترونً خاص بالمدرسة بمجرد اكتمال التسجٌل. تتبع 

 جمٌع رسائل البرٌد اإللكترونً التنسٌق التالً:
 

-kh19esisnumbername@icschoolعنوان البرٌد اإللكترونً: 
uae.com 

 كلمة المرور: كما هو محدد
 

تلصق على دفتر التواصل سٌحصل كل طفل على هذه المعلومات على ورقة 

( ، فً أول ٌوم HSCBبٌن المدرسة والمنزل  أو "المفكرة المدرسٌة " )

لولدك فً المدرسة. إذا واجهتك مشاكل ، ٌرجى زٌارة موظف تكنولوجٌا 

الخالدٌة، الذي سٌساعدك  - 4المعلومات لدٌنا ، السٌد عمران ، فً الفرع 

 بكل سرور.

 
 
 
 

 أول ٌوم فً المدرسة
 

 استقبال الطالب فً المدرسة على مراحل، على النحو التالً:سٌتم 
 
 6و  5سبتمبر: الٌوم األول للسنتٌن  1األحد  -
 4و  3سبتمبر: الٌوم األول للسنتٌن  2االثنٌن  -
 2و  1سبتمبر: الٌوم األول للسنتٌن  3الثالثاء   -
 FS2سبتمبر: الٌوم األول ل  5الخمٌس  -
 
 10:30حتى الساعة  FS2النسبة ألطفال سٌكون هذا الٌوم قصٌر ب  

صباًحا. سٌتم استقبال األطفال فً الفصل مع آبائهم لمساعدتهم على 
، من الساعة  FS 2سبتمبر ، سٌكون أول ٌوم رسمً لـ  9االستقرار. األحد 

 مساًء. 12:30إلى الساعة  7:30
 
 



- Thursday, September 5: First day for FS2   
 
FS2 children will have a short first day until 10:30 am. 
Children will be received in class with their parents to 
help them settle down. Sunday, September 9, will be 
the first official day for FS 2, from 7:30-12:30 pm. 
 
NB: If Sunday, September 1 is announced as a public 
holiday, the starting dates for students will be moved 
forward by one day that is, 2nd, 3rd, 4th and 5th 
September with the staggered start following the 
same pattern as above. 
 

School Bus 
 
If your child is using school transportation, please 
make sure you have registered and provided full 
information to our transportation coordinator,  
Ms Najla: 0559967108 
Ms Ruth: 0524390832 
 
You should be receiving a call from the school to 
coordinate pick up and drop off times and location for 
your child as well as bus number and bus attendant 
name and number. 
 
All parents of students using school transportation 
must attend a parent session on Bus Rules and 
Regulations on the Day and Time that will be 
specified. 
 
 
 
 

First Parents Evening ( Open House) 
 
As new families joining our new school, we are 
excited to support you with the onboarding process. 
For this purpose, we are organizing our first ICS Open 
House, where you will get to meet the teacher and 
learn about our curriculum, resources and the day to 
day life at the school.  
 
You will be invited to the Open House before the end 
of September. 
 
If you have any queries, please do not hesitate to call 
or visit the school. 
 
Wishing all our students and families an exciting and 
fulfilling year ahead. 
 
Sincerely, 
 

 مالحظة:
قدم التوارٌخ اذا تم اعالن ٌوم األحد األول من سبتمبر اجازة عامة، فت

 المدرجة اعاله بٌوم واحد، هكذا، الثانً، الثالث، الرابع والخامس من سبتمبر.
 
 
 

 الباص المدرسً
 

إذا كان طفلك ٌستخدم النقل المدرسً ، فالرجاء التأكد من تسجٌلك وتقدٌم 
 معلومات كاملة إلى منسقة النقل لدٌنا ، 

 
 0559967108السٌدة نجالء:  
 0524390832السٌدة روث: 

 
ٌجب أن تتلقى مكالمة من المدرسة لتنسٌق أوقات االلتقاط والموقع لطفلك 

 وكذلك رقم الحافلة واسم مضٌف الحافلة ورقمها.
 

ٌجب على جمٌع أولٌاء أمور الطالب الذٌن ٌستخدمون النقل المدرسً 

حضور جلسة أولٌاء األمور بشأن قواعد ولوائح الحافالت فً الٌوم والوقت 

 دد.المح

 
 
 

 االجتماع األول لآلباء واألمهات )الٌوم المفتوح(
 

اتوقع ان تكونوا متشوقٌن للتعرف على القواعد واإلجراءات المدرسٌة. لذلك 
، فأننا نقوم بالتحضٌر الستقبالكم فً المدرسة فً أول ٌوم مفتوح حٌث 

ة ستلتقً بالمعلم وتقوم  بزٌارة الصف والمدرسة وتتعرف على الحٌاة الٌومٌ
 لطفلك.

 
 سنقوم بدعوتكم الى الٌوم المفتوح قرٌبا وقبل نهاٌة شهر سبتمبر.

 
 اذا كان لدٌكم اي استفسارات، ال تترددوا باالتصال او بزٌارة المدرسة.

 
 اتمنى لنا ولكم عاما مثمرا وسعٌدا.

 
 بكل اخالص،

 
 لمٌا النجار

 المدٌرة



Lamia Najjar 
Principal 
 

 

  

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 
                                                      

 


