
 

 

Branch 4‘ Weekly Parents’ Newsletter 

                                    September 26, 2019 
Term 1  

Digital Learning sessions at Branch 4 For Parents 

 
 
On Sunday September 22, the two Google Classroom 
sessions were very well attended. Very effective 
interaction took place between parents and 
administrators, all in an effort to clarify 
communication and systems at ICS Br 4.  
 
Thank you Ms. Ambreen for leading that and thank 
you Mr. Imran for facilitating parental access to 
school portal. 
 
Next Monday, September 30th, two new sessions 
will run, at 8:00 am and at 5:00 pm, to allow for 
maximum possible  attendance. Both sessions will be 
in the auditorium. During these sessions we will 
introduce “ Bug Club” the online English reading 
program; and “Abacus” online math program. 
 Looking forward to having you! 
  

 جلسات التعلم الرقمي في الفرع 4 ألولیاء األمور
 
 

Google  في یوم األحد 22 سبتمبر ، تم تقدیم  جلستین لغوغل 
 Classroom. وكان التفاعل جید للغایة بین أولیاء األمور

 والمسؤولین ، كل ذلك في محاولة لتوضیح االتصاالت واألنظمة في
.ICS Br 4 

 
 شكًرا للسیدة أمبرین لقیادتها هذه الجلسة وشكرًا السید عمران على

  تسهیل وصول الوالدین إلى بوابة المدرسة االلكترونیة.
 
 

 االثنین المقبل ، 30 سبتمبر ، سُتعقد جلستان جدیدتان ، في الساعة
 8:00 صباًحا وفي الساعة 5:00 مساًء ، للسماح بالعدد أقصى

 للحضور. ستكون كلتا الدورتین في قاعة المسرح. خالل هذه الجلسات
 ، سوف نقدم "باغ كلوب" برنامج قراءة اللغة اإلنجلیزیة عبر اإلنترنت

 ؛ و "االباكوس" برنامج الریاضیات عبر اإلنترنت.
  نتطلع إلى رؤیتكم!

 
 

Arriving and picking up on time 
 
It is very important that children arrive to school on 
time and are picked up on time. This is 7:20 in the 
morning and 2:30 in the afternoon. Your cooperation 
in this matter is very much needed. 

 الوصول والذهاب  في الوقت المحدد
 

 من المهم للغایة أن یصل األطفال إلى المدرسة في الوقت المحدد وأن
 یغادروا في الوقت المحدد اي 7:20-2:30 ان هدا یعلمهم الدقة

 .وااللتزام. نسأل تعاونكم في هذا األمر
 



 
No cellular Phones in school 

 
By ADEK rules, as well as by ICS policy, children are 
not allowed to bring mobile phones to school. If a 
student is found having a phone, it will be confiscated 
and is returned to the parent at the end of the day. If 
this is repeated, the phone will be kept in school till 
the end of the week, and could be extended to the 
end of the term.  
 
Break time 
With the weather getting cooler, children will start 
going out to the shaded playground next Sunday, 
September 29th, for all their breaks. 
 
Communication of parental concerns 
Parents are kindly requested to raise any concerns 
they may have to the teacher, supervisor or 
administrator. Please do not make judgements on 
any issue based on what you hear or read in 
whatsapp groups or other media. Every parent makes 
a judgement based on their own experience; besides, 
you probably do not have all the information related 
to the issue being discussed. It is best to go to the 
source.  
 
Please communicate with the teacher through the 
School Communication Book or through email. 
 
You may refer to the presentation shared on Google 
Classroom to know teachers names and contact 
details.  
  
Copybooks and Notebooks 
 
Teachers will be sending home every Thursday the 
homework copybook so that your child will use it for 
the homework assigned on the list. This is to be 
returned to school the following Tuesday, the 
deadline for all the assigned subjects. The other 

 
 
 
 

 ال للهواتف الخلویة في المدرسة
 

 
ADEK ، وكذلك وفًقا لسیاسة ICS، ال ُیسمح لألطفال بإحضار 

 بإحضار هواتف محمولة إلى المدرسة. إذا تم العثور على هاتف مع أى
 طالب، سیتم مصادرته ویعاد إلى الوالد في نهایة الیوم. في حالة تكرار
 ذلك ، سیتم االحتفاظ بالهاتف في المدرسة حتى نهایة األسبوع ، وایضا

 .حتى نهایة الفصل الدراسي
 
 

 
 فترة استراحة

 مع انخفاض درجة حرارة الجو ، سیبدأ األطفال الخروج إلى الملعب
 .المظلل یوم األحد المقبل ، 29 سبتمبر ، لجمیع فترات الراحة

 
 
 

  التواصل بین الوالدین والمدرسة
 یرجى من اآلباء واألمهات إثارة أي موضوع او سؤال قد یكون لدیهم

 مع المعلم أو المشرف أو المسؤول. یرجى عدم إصدار أحكام بشأن أي
 مشكلة بناًء على ما تسمعه أو تقرأه في مجموعات واتساب أو وسائل

 اإلعالم األخرى. كل والد یصدر حكما بناًء على تجربته الخاصة ؛ إلى
 جانب ذلك ، ربما لیس لدیك كل المعلومات المتعلقة بالموضوع قید

 .المناقشة. من األفضل أن تذهب إلى المصدر
 

 یرجى التواصل مع المعلم من خالل كتاب التواصل المدرسي أو عبر
 .البرید اإللكتروني

 
 یمكنك الرجوع إلى العرض التقدیمي المشترك على صفحة الصف في

 .غوغل  لمعرفة أسماء المعلمین وتفاصیل ارقام المعلمین
 
 
 

 
 

 دفاتر المالحظات والدفاتر
 

 سیرسل المعلمون إلى المنزل كل یوم خمیس دفتر الواجب المنزلي
 حتى یستخدمه طفلك لكتابة جمیع الواجبات المنزلیة المعینة في القائمة.

 على أن تعاد إلى المدرسة یوم الثالثاء التالي ، وهو الموعد النهائي
 لجمیع المواد المعینة. ستبقى دفاتر المواد الدراسیة األخرى في



subject copybooks will stay in school to be used in 
class at all times. If you wish to see them, please 
arrange to meet with your child’s teacher.  
 
The Arabic Reading Challenge :  

Though it is our first year, we are planning to take 

part in this year's Arabic Reading Challenge. We will 

send you the initial identification letter with the 

registration form and those wishing to participate 

must fill out this form and deliver it to the  Arabic 

teachers as soon as possible.  

We hope to encourage our students to take part in 

this wonderful challenge.  

 
Swimming Tryouts 
Being part of ICS family, our students will get the 
opportunity to be part of ICS swimming teams. At this 
point, training will be provided to the competent 
swimmers who will pass a tryout in backstroke, 
freestyle and breaststroke for 50 metres at Mushrif 
Campus. This is open for years 3-6. The session is on:  
 
Wednesday October 2 3:30- 4:30 for Boys 
Thursday October 3 2:30- 3:30 for Girls  
 
 
 

 المدرسة الستخدامها في الفصل في جمیع األوقات. إذا كنت ترغب في
 رؤیتها ، فیرجى ترتیب ذلك مع معلم طفلك.

 
 

 تحدي القراءة العربیة:
 على الرغم من أنه عامنا األول ، إال أننا نخطط للمشاركة في تحدي

 القراءة العربیة لهذا العام. سنرسل لك خطاب التعریف األولي مع
 نموذج التسجیل ، ویجب على الراغبین في المشاركة ملء هذا النموذج

 وتسلیمه إلى معلمي اللغة العربیة في أقرب وقت ممكن.
 نأمل أن نشجع طالبنا على المشاركة في هذا التحدي الرائع.

 
 

 تجارب السباحة
 كوننا جزًءا من عائلة ICS ، سوف یحصل طالبنا على فرصة

 لالنضمام إلى فرق السباحة التابعة لـ ICS. في هذه المرحلة ، سیتم
 توفیر تجارب السباحة فقط للسباحین الذین یتأهلون في سباحة الظهر،

 سباحة حرة وسباحة الفراشة لمدة 50 متر في مدرسة المشرف
 االسبوع القادم لسنوات 3-6. الجلسة :

 لالوالد یوم األربعاء الثاني من أكتوبر الساعة 3:30- 4:30
 للبنات یوم الخمیس الثالث من أكتوبر الساعة 3:30- 4:30

 

 
Astronaut Day 
 

 
 
 
September 25th marks the date when the  UAE 
Astronaut Hazza Al Mansouri became the first Emirati 
in space and the first Arab to travel to the 
International Space Station. Mansoori, a 35-year-old 

 یوم رائد الفضاء

 
 

 یصادف یوم 25 سبتمبر (أیلول) التاریخ الذي أصبح فیه رائد الفضاء
 اإلماراتي هزاع المنصوري أول إماراتي في الفضاء وأول عربي
 یسافر إلى محطة الفضاء الدولیة. سیمضي منصوري ، وهو طیار

 عسكري سابق یبلغ من العمر 35 عاًما ، ثمانیة أیام في محطة الفضاء
 .الدولیة إلجراء تجارب علمیة مع رواد فضاء دولیین آخرین

 



former military pilot, will spend eight days at the 
International Space Station doing scientific 
experiments with other international astronauts 
 
Our students learned about it during morning 
assembly. They also participated in activities with 
their teachers.  
 
On that occasion, two students from Mushrif Campus 
together with one teacher, were nominated for a 
Scholarship Award to visit USA Space Agency NASA, 
and attend a one- week space program.  
 
Congratulations International Community Schools! 
 
 
Saudi Arabia National Day 
 
On Monday September 23, Saudi Arabia celebrated 
their National Day. Students did presentations during 
morning assembly and learnt important information 
about the Kingdom of Saudi Arabia. 
 
 

 
 

 تعلم طالبنا عن ذلك خالل التجمع الصباحي. كما شاركوا في أنشطة
 .مع معلمیهم 

 
 في تلك المناسبة ایضا، تم ترشیح طالبین واحد المعلمین من مدرستنا

 في المشرف، للحصول على منحة دراسیة لزیارة وكالة الفضاء
 .األمریكیة ناسا ، وحضور برنامج الفضاء لمدة أسبوع

 
  تهانینا مدارس االنترناشونال كومیونیتي!

 
 

 
 

 
 

 العید الوطني للسعودیة
 

 في یوم االثنین 23 سبتمبر ، احتفلت المملكة العربیة السعودیة بالعید
 الوطني. قدم الطالب عروًضا خالل التجمیع الصباحي وتعلموا

 .معلومات مهمة عن المملكة العربیة السعودیة
 

 
 
 

 
 

 

Health is paramount at ICS! 
 
You have received earlier this week two emails from 
our school clinic. Our nurse is adamant about trying 
to keep you informed and aware of procedures and 
facts. Please read these and follow them. Your 
cooperation is always appreciated.  
 
https://drive.google.com/open?id=1Hqq5M7J2ltGl3
cThuSkjwn6bul8uTF8g 
 
 

 
 الصحة أمر بالغ األهمیة في مدرستنا

 
 لقد تلقیت في وقت سابق من هذا األسبوع رسالتین برید إلكتروني من

 عیادتنا المدرسیة. إن ممرضتنا مصممة على إبقائك على اطالع وعلى
  علم باإلجراءات والحقائق. یرجى قراءة هذه ومتابعتها على الرابط.

 
 تعاونك هو دائما موضع تقدیر .
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