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HAPPY NATIONAL DAY! 
 
Congratulations on the 48th anniversary of the 
UAE! 
 
 ICS Branch 4 extends all the best wishes to the 
President, the governors and the people of the UAE. 
May God keep this country blessed.  
 
It was amazing to see our children today at school 
all dressed up in their national dresses, proud and 
excited to be part of this glorious occasion. 
 
Students had a wonderful time expressing their 
love to the UAE and showing off what they have 
learnt and practiced with their teachers. Every 
class had a short performance while the whole 

 
 مبروك الذكرى 48 لدولة اإلمارات

  
 تتقدم إدارة والهیئة التعلیمیة في الفرع الرابع، مدرسة انترناشونال 
 كومینتي، بأطیب التهاني والتمنیات  لرئیس دولة اإلمارات العربیة

 .المتحدة وحكامها وشعبها. وفقكم اهللا
  

 كان من المدهش أن نرى أطفالنا الیوم في المدرسة یرتدون مالبسهم
 الوطنیة ، كانوا فخورین ومتحمسین لیكونوا جزًءا من هذه المناسبة

 .المجیدة
  

 قضى الطالب وقًتا رائًعا للتعبیر عن حبهم لدولة اإلمارات العربیة
 المتحدة وإظهار ما تعلموه و تدربوا علیه مع معلمیهم. كان لكل فصل أداء
 قصیر وكان الطالب في المدرسة بأكملها یحضرون. كان األطفال واثقین

 !جدا على المسرح. جعلونا فخورون جدا
 
  



school watched. The children were so confident on 
the stage. They made us so proud! 
 
After the performance, the children enjoyed a 
variety of activities in the playground. These 
included an exhibition of work presented by the 
students.  Other activities were a product of the 
UAE heritage. Children got to learn about the 
history of Henna, the Dukkan, Traditional games, 
UAE dances, UAE vocabulary and a lot more… 
 
It was amazing to see the harmony but also the 
indulgence of the children in these activities. They 
were exemplary in their engagement and in their 
behaviour.  
 
The PTA mothers were so involved in the 
preparation and presentations. For that, we are so 
thankful for your dedication, your hard work and 
your time! 
 
Teachers and staff, each in their own responsibility 
and capacity did a wonderful job to make sure this 
event gets to be a success! 
 
We thank you parents for your cooperation and 
your support. We also thank you for respecting 
school’s request not to send food, all for the welfare 
of our children. 
 
 On Another Note: 
The whole ceremony was broadcast live on 
Facebook! We really wanted our parents to share 
this activity with us, however, it was our first event. 
A whole school event will be organized in term 2 
and the parents will be invited. Thank you Nadine. 
 
Congratulations and Thank you! 

 

 بعد األداء ، استمتع األطفال بمجموعة متنوعة من األنشطة في الملعب.
 وشملت هذه معرضا لألعمال التي قدمها الطالب. األنشطة األخرى كانت
 نتاج تراث اإلمارات. تعرف األطفال على تاریخ الحناء والدكان واأللعاب
 ... التقلیدیة والرقصات اإلماراتیة والمفردات اإلماراتیة وغیر ذلك الكثیر

  
 كان من المدهش رؤیة االنسجام ولكن أیًضا تفاهم األطفال واستمتاعهم

 .في هذه األنشطة. لقد كانوا مثالیین في مشاركتهم وسلوكهم
  

 وشاركت األمهات حتى في اإلعداد والعروض. لذلك ، نحن ممتنون جدا
 لتفانیهم ، و لعملكم الشاق ووقتكم

  
 قام المعلمون والموظفون ، كل منهم  حسب مسؤولیته وقدراته ، بعمل

 رائع للتأكد من نجاح هذا الحدث
  

 نشكر اآلباء على تعاونكم ودعمكم. نشكركم أیًضا على احترام طلب

 المدرسة بعدم إرسال الطعام ، وكل هذا لمصلحة طالبنا!

 

 

 من ناحیة أخرى:

 كانت الحفلة منقولة مباشرة على الفیس بوك والكثیر من األهالي تابعوها.

 ان هذا هو حفلنا األول في المدرسة وكان رائعا. نعدكم بان ندعو األهل

 للحفل القادم في الفصل الثاني. شكرا نادین.

 

 أطیب التهاني والتبریكات!

 

  

 



 
 
 

 

 

 
Year 1’s Trip to Umm Al Emarat Park 
 
On Sunday the 24th of November all of Year 1 went 
on a trip to Umm Al Emarat Park. We were so lucky 
to have nice weather and thoroughly enjoyed the 
day. We began with a Welcome Dance with 
Mushriff and then went on to learn all about the 
different plants and animals in the desert. We were 
lucky enough to go inside the greenhouse and got 
to make our own filters and plant some sunflower 
seeds in a bottle! We carried out numerous 
experiments and learned about traditional desert 
plants. Then we had a lovely Teddy Bears Picnic 
and shared stories with one another about our 
teddies and adventures they have been on. 

 رحلة السنة االولى الى حدیقة أم اإلمارات
 

 
 في یوم األحد الموافق 24 تشرین الثاني (نوفمبر) ، ذهب طالب السنة
 األولى في رحلة إلى منتزه أم اإلمارات. كنا محظوظین للغایة أن یكون
 الطقس لطیف وتمتعنا كافة الیوم بالنشاط. بدأنا برقصة ترحیبیة مع احد

 المشرفین ثم تابعنا لمعرفة كل شيء عن النباتات والحیوانات المختلفة في
 الصحراء. كنا محظوظین بما فیه الكفایة للذهاب داخل الدفیئة وحصلت
 على المرشات الخاصة بنا وزرعنا بعض بذور عباد الشمس في زجاجة

 
 أجرینا العدید من التجارب وتعلمنا عن النباتات الصحراویة التقلیدیة. ثم 
 كان لدینا نزهة مع الدبدوب الجمیل وشاركنا القصص مع بعضنا البعض
 حول دمیتنا ومغامراتنا التي كانوا علیها. قبیل النهایة ، أطعمنا السالحف

 واألرانب والماعز ورأینا الجمال والخیول أیًضا! لقد أنهینا یومنا في
 !الملعب نصنع الموسیقى ونستكشف األصوات. كان یوما رائعا بالخارج



Towards the end, we fed Turtles, Rabbits and Goats 
and got to see Camels and Horses too! We finished 
our day in the playground making music and 
exploring sounds. It was a great day out! 
 

 

 
 
  
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
Anti-bullying lecture by police committee  
 
More events took place this week at Branch 4 to 
reinforce awareness against bullying.  
 
In class, the children discussed how they should 
deal with each other with care and empathy. They 
understood what means to treat others the way 
you want to be treated. They then created posters 
to represent these feelings.  
 
In the auditorium, on Sunday, the students from 
year 4- 6, listened to a presentation by the Ministry 
of Interior officials who spoke to the children about 
the dangers of bullying other children and how to 
protect oneself from being bullied. They learnt that 
bullying could be physical, verbal or cyber bullying. 
They were also given directions on how to face 

  محاضرة مكافحة التنمر
 

 وقع المزید من األحداث هذا األسبوع في مدرستنا لتعزیز وعي الطالب
 لمخاطر التنمر.

 
 

 في الفصل ، ناقش األطفال كیفیة تعاملهم مع بعضهم البعض بعنایة

 وتعاطف. لقد فهموا ما یعنیه معاملة اآلخرین بالطریقة التي ترید أن

 یعاملوا بها. ثم قاموا بإنشاء ملصقات لتمثیل هذه المشاعر .
 
 

 في المسرح، یوم األحد ، استمع الطالب من السنة 4-6 ، إلى عرض

 تقدیمي من قبل مسؤولي وزارة الداخلیة الذین تحدثوا إلى األطفال حول

 مخاطر تنمر األطفال اآلخرین وكیفیة حمایة أنفسهم من التعرض



such situations and seek help. That was a very 
beneficial activity. You may wish to go over the 
points that your children learnt.  
 
The presentation was done only in Arabic. That was 
an oversight from our side. Thank you to the 
parents who drew our attention to this fact. We 
shall definitely assign a staff member to translate to 
our non Arabic speakers, at any other event that 
may take place. 
 

 

 

 

 للتخویف. لقد تعلموا أن التنمر قد یكون جسدًیا أو لفظًیا أو عبر اإلنترنت.

 كما تم إعطاؤهم توجیهات حول كیفیة مواجهة مثل هذه الحاالت وطلب

 المساعدة. كان هذا نشاًطا مفیًدا للغایة.
 
 

 تم العرض التقدیمي باللغة العربیة فقط.. شكرا للوالدین الذین لفتوا انتباهنا

 إلى هذه الحقیقة. سنقوم بالتأكید بتعیین موظف للترجمة إلى المتحدثین

 غیر العرب ، في أي حدث آخر قد یحدث في مدرستنا .
 
 

 
 

 
 

 
 

K9 Show 
 
Sunday was an exciting day at ICS/ Branch 4. At 
9:00 am, the whole student body, from FS2 - Year 6, 
gathered in the playground to watch the K9 police 
dog show, from Security Search Department.  
 
The level of excitement and adrenaline was so high. 
Children cheered, raced and interacted with the 
extremely well- trained Police dogs.  
 

 عرض الكالب البولیسیة
 

 كان یوم األحد یوًما مثیًرا في الفرع الرابع. في تمام الساعة 9:00 صباًحا
 ، اجتمعت الهیئة الطالبیة بأكملها ، من FS2 - Year 6 ، في الملعب

 لمشاهدة عرض الكالب البولیسیة K9 ، من قسم التفتیش األمني.
 

 كان مستوى اإلثارة واألدرینالین مرتفًعا جًدا. أبتهج األطفال وتسابقوا
 وتفاعلوا مع كالب الشرطة المدربة تدریبًا جیدًا.

 
 لقد كان نشاط رائع! شكرا لكم قسم الشرطة! شكرا لك السیدة هبة!

 



It was a wonderful activity! Thank you Police 
department! Thank you Ms. Heba! 
 

 
 
 

 
 

  
 

 

 
Year 5 and Year 6 trip to Sheikh Zayed Museum 
at Al Bateen 
 
Class 5B went on their first class trip on Monday 
November 25th to Sheikh Zayed museum. The 
pupils enjoyed the trip and some remarked that 
they cannot wait to visit again with their families 
and show them everything they learned. This trip 
was very beneficial to learn about the history of the 
UAE, especially in the week leading up to the 48th 
National Day. We learned about the history of the 
oil production and Sheikh Zayed which was 
excellently recorded and reflected on when we 
returned to class. We also learned about the 
military which fascinated the pupils.  
 
 We are looking forward to our next school trip in 
the coming terms.  
 

 
 رحلة  السنة الخامسة  والسنة السادسة إلى متحف الشیخ زاید في البطین

 
 ذهب طالب السنة 5B في أول رحلة لهم یوم االثنین 25 نوفمبر إلى
 متحف الشیخ زاید. استمتع التالمیذ بالرحلة وأشار بعضهم إلى أنهم ال

 یستطیعون االنتظار لزیارتها مرة أخرى مع عائالتهم واطالعهم على كل
 ما تعلموه.

 
  كانت هذه الرحلة مفیدة للغایة للتعرف على تاریخ دولة اإلمارات العربیة

 المتحدة ، وخاصة في األسبوع الذي یسبق الیوم الوطني الثامن
 واألربعین. لقد تعلمنا عن تاریخ إنتاج النفط والشیخ زاید الذي تم إظهاره
 بشكل ممتاز و قمنا بالكتابة عن هذا الموضوع عندما عدنا الى المدرسة.

 تعلمنا أیًضا عن الجیش  وهدا كان ممیزا للتالمیذ.
  

  ونحن نتطلع إلى رحلتنا المدرسیة القادمة في الفصل المقبل.

 
Absences at ICS 
It has been noted that some children are sometimes 
absent for over a week, however, the school may 
not be informed.  
 
These absences are recorded on ADEK ESIS system, 
so they are reported directly to the government. 
 

 الغیاب في الفرع الرابع
 

 قد لوحظ أن بعض األطفال قد یغیبون في بعض األحیان ألكثر من
 أسبوع ، ومع ذلك ، قد ال یتم إخطار المدرسة.

  
 یتم تسجیل حاالت الغیاب هذه على نظام ADEK ESIS ، وبذلك یتم

 إبالغها مباشرة إلى الحكومة.
  



As per ADEK regulations, a child is allowed to have 
15 full days absent per year. More than that, will 
require ADEK approval.  
 
To avoid this, please try to schedule your 
appointments after school hours. Also please stick 
to the school calendar and do not book flights 
outside of school holidays. If you need to travel for 
emergencies, please make sure you fill out a parent 
request form for Principal’s approval otherwise, 
these absences will be unauthorised. 
 
If your child is absent, please contact Ms. Nsrin and 
Ms. Nirmin at the following emails: 
 
nsrinantakle@icschool-uae.com 
nirminhsino@icschool-uae.com 
 

 وفًقا لقواعد ADEK ، ُیسمح للطفل بتغیب 15 یوًما كامًال في السنة.
.ADEK أكثر من ذلك ، سوف تتطلب موافقة 

  
 لتجنب ذلك ، یرجى محاولة تحدید مواعیدك بعد ساعات الدراسة.

 یرجى أیًضا االلتزام بالتقویم المدرسي وعدم حجز الرحالت الجویة
 خارج أیام العطل المدرسیة. إذا كنت بحاجة إلى السفر لحاالت

 الطوارئ ، یرجى التأكد من ملء نموذج طلب الوالد للحصول على
 موافقة المدیر. على خالف ذلك ، لن یكون هذا الغیاب مصرح به.

  
 إذا كان طفلك غائًبا ، فیرجى االتصال بالسیدة نسرین والسیدة نرمین

 على البرید اإللكتروني التالي:
 
 

nsrinantakle@icschool-uae.com 
nirminhsino@icschool-uae.com 

 
 

 
 
Commemoration day  
 
On Tuesday 26 November, students presented 
during morning assembly a short act about the first 
soldier, Salem Suhail, who died for the sake of his 
country as he was defending the island (Tonb), two 
days before the establishment of the United Arab 
Emirates. 
 

 

 
 یوم الشهید

 
 یوم الثالثاء 26 نوفمبر، قام الطالب بإذاعة صباحیة بعنوان یوم الشهید

 اإلماراتي وتكلموا عن أول شهید ضحى بروحه في سبیل وطنه، سالم
 سهیل، الذي كان یدافع عن جزیرة طنب الكبرى واستشهد قبل قیام دولة

 اإلمارات العربیة المتحدة بیومین فقط.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Note from registration  
 
If you change your contact details (mobile number, 
home number) or your home location; kindly send 
an email to student affairs in order to update your 
child's details in the school database. 
 
student affairs email :  
 
br4studentaffairs@icschool-uae.com 
 
 

 م  كتب التسجیل
 

 إذا قمت بتغییر تفاصیل االتصال الخاصة بك (رقم الهاتف المحمول ،
 رقم المنزل) أو موقع منزلك ؛ یرجى إرسال برید إلكتروني إلى شؤون

 الطالب من أجل تحدیث تفاصیل طفلك في قاعدة بیانات المدرسة.
  

 البرید اإللكتروني لشئون الطالب:
 

br4studentaffairs@icschool-uae.com 

 
Baroudy club -refund  
 
Unfortunately, gymnastics, ballet and Taekwondo, 
had to be cancelled due to low enrolment. We may 
try to run it again after the winter holiday provided 
more children register and pay in advance.  
 
If anyone is still interested, please proceed to the 
accountant and pay the amount of AED 900.  
 
Those who already paid could either get a refund or 
just hold until after the winter holiday until the 
final count is made. 
 
Note : Art club fees have to be paid directly to the 
accounts department  please for those students 
enrolled in the club . 
 

 
 إعادة/ إلغاء التسجیل في نادي بارودي الریاضي

 
 لسوء الحظ ، كان ال بد من إلغاء الجمباز والبالیه والتایكواندو بسبب قلة
 التسجیل. قد نحاول تشغیله مرة أخرى بعد عطلة الشتاء بشرط تسجیل

 المزید من األطفال والدفع مقدًما
 

 إذا كان أي شخص ال یزال مهتًما ، فیرجى المتابعة مع المحاسب ودفع
 مبلغ 900 درهم.

 
 یمكن ألولئك الذین دفعوا بالفعل إما استرداد أو مجرد االنتظار حتى بعد

 عطلة الشتاء حتى یتم إجراء العد النهائي.
 

 مالحظة: یجب دفع الرسوم الفنیة مباشرة إلى قسم الحسابات ، كما
 یرجى من الطالب المنتسبین الى نادي الرسم والفن سداد المطلوب.

 
 
 



 
National Day Holiday 
 
On the occasion of the UAE National Day, the school 
will be closed until Tuesday December 3, 2019. 
 
See you all back in school on Wednesday December 
4.  
 

 اجازة العید الوطنى
 

 بمناسبة العید الوطني لدولة اإلمارات العربیة المتحدة، تغلق المدرسة
 أبوابها حتى یوم الثالثاء الثالث من دیسمبر.

 
 تعاود الدروس نهار االربعاء الرابع من دیسمبر، 2019.

 

 
HAVE A WONDERFUL HOLIDAY EVERYONE! 

 نتمنى للجمیع اجازة رائعة وكل عام وانتم بخیر!
 

 

                                                              
  

 


