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Term 1  

Weekly Quote 

 

 
Welcome back! 
 
Hope you all enjoyed the National Day holiday! 
 
Many happy returns! 
 

 
 مرحبا بعودتكم

  
 آمل أنكم  استمتعتم جمیًعا بعطلة العید الوطني!

  
 اعاده اهللا علیكم بالیمن والبركات!

 

 
Lateness 
 
Please see below ICS lateness policy. It is noted 
that more students are regularly arriving late to 
school, after 7:30 am. Please note that this is 
considered a violation and more severe 
measures will be applied, as per the policy. 
 
 
 

 

 التأخر الصباح  ي
  

 یرجى االطالع أدناه على سیاسة التأخر في ICS. تجدر اإلشارة إلى أن المزید

 من الطالب یصلون في وقت متأخر إلى المدرسة بانتظام ، أي بعد الساعة

 7:30 صباًحا. یرجى مالحظة أن هذا یعتبر انتهاًكا للنظام وسیتم تطبیق تدابیر

 أكثر صرامة وفًقا لسیاسة المدرسة .

 



Aim 
At ICS, punctuality embodies our core values and ethos.         
Students should be committed to attending the morning        
assembly, as well as a way to confirm the spirit of loyalty            
and love for the country, linked with the ADEK agenda          
and our Reinforcing the UAE’s National Identity Policy.        
Morning assembly enriches students’ knowledge and      
highlights different skills. 
 
Students should come to school every school day        
according to the timings specified by ICS’ management        
and the responsibility of making sure that students are         
committed to attend school and leave on time, falls on the           
parents. 
 
Responsibility of Parents 

● Ensure that their children are at school and ready         
to learn at the start of the school day, ready for           
Assembly, the reading of the Quran and the        
National Anthem. 

● Ensure that the school day timings are followed. 
● Ensure that their children are getting enough rest        

at night, meaning that they are ready to engage         
in learning in the morning. 

● Educate their children on the value of time and         
the importance of abiding by the set school        
timing. 

 
School’s Responsibilities 

● Development and innovation of the school’s      
assembly to motivate students to pay attention to        
what is being presented. 

● Performing exercises in the morning assembly      
that will increase the students’ achievement      
abilities and prepare them to psychologically      
withstand the pressures of the school day,       
facilitating their understanding and    
concentration. 

Measures taken by ICS with student offenders 
● When a student arrives late to school, s/he has to          

submit a written note signed by the parent,        
explaining the reason for being late. Only then        
will the student be allowed to enter class. In case          
of the absence of justification letter, a recording        
of ‘lateness without an excuse’ will be recorded.  

 الهدف
 أن االلتزام بالمواعید من قیمنا واخالقیاتنا األساسیة. یجب 

 أن یلتزم الطالب بحضور اجتماع الطابور الصباحي ،
 باإلضافة إلى ذلك، فإنها  طریقة لتأكید روح الوالء والحب

 للبالد ، التي هي مرتبطة بجدول أعمال دائرة التعلیم
 والمعرفة وتعزیز سیاسة الهویة الوطنیة لدولة اإلمارات

 العربیة المتحدة. تجمع الصباح یثري معرفة الطالب
 ویسلط الضوء على مهارات مختلفة

 
 یجب على الطالب الحضور إلى المدرسة كل یوم دراسي

 وفًقا للتوقیت الذي تحدده إدارة المدرسة . وأن االلتزام
 بالمواعید والمغادرة في الوقت المحدد ، تقع على عاتق

 الوالدین
 

 مسؤولیة الوالدین
 التأكد من أن أطفالهم في المدرسة وعلى استعداد للتعلم في

 بدایة الیوم الدراسي ، وعلى استعداد لحضور الطابور،
 وقراءة القرآن الكریم والمشاركة في النشید الوطني

 التأكد من اتباع توقیت الیوم الدراسي
 التأكد من حصول أطفالهم على قسط كاٍف من الراحة في

 اللیل ، مما یعني أنهم على استعداد للمشاركة في التعلم في
 الصباح

 تثقیف أطفالهم على قیمة الوقت وأهمیة االلتزام بالتوقیت المدرسي المحدد.

 

 مسؤولیات المدرسة
 تطویر وابتكار أفكار خالل الطابور الصباحي في

 المدرسة لتحفیز الطالب على االهتمام بما یجري تقدیمه
 القیام بتمارین في التجمع الصباحي تزید من قدرات

 التحصیل لدى الطالب وتهیئتهم لمقاومة ضغوط الیوم
 الدراسي ، مما یسهل فهمهم وتركیزهم

 

  التدابیر التي اتخذتها المدرسة مع
 الطالب المخالفین

 
 عندما یصل الطالب متأخرًا إلى المدرسة ، یتعین علیه
 تقدیم مذكرة مكتوبة موقعة من الوالد ، موضحة سبب
 التأخر. عندها فقط سیتم السماح للطالب بالدخول إلى

 الفصل. في حالة عدم وجود خطاب مبرر ، سیتم تسجیل
 "التأخیر بدون عذر" إذا تأخر الطالب ثالث مرات أو أكثر

 دون عذر ، فسیتم اتباع اإلجراء التالي في المرة الثالثة ،
 سیتم تحذیر الطالب شفهیًا من سلوكهم غیر المسؤول

 
 في المرة الرابعة ، سیتم تقدیم مذكرة مكتوبة للطالب موقعة

 من المشرف على البلوك ومدیر المدرسة



● If a student is late three times or more without an           
excuse, the following procedure will be followed: 

○ On the third occasion, the student will be        
given an oral warning about their      
irresponsible conduct. 

○ On the fourth occasion, a written note will        
be given to the student signed by the        
Block Supervisor and School Principal. 

○ On the fifth occasion, the parent will be        
called to the school and informed orally of        
the offence, and given a written warning       
which is recorded on the students file. 

● In case of repeated offending, the school will try         
to use procedures to promote positive behaviour,       
and modify the unwanted behaviour of the       
student. If this is unsuccessful, ICS will take more         
severe measures as identified in ADEK Student       
Behaviour Policy. This could lead to permanent       
exclusion. 

 في المرة الخامسة ، سیتم استدعاء أولیاء األمور إلى
 المدرسة وابالغهم شفهًیا بالمخالفة ، ویتم تحذیرهم كتابًیا

 یتم تسجیل هدا في ملف الطالب
 

 في حالة اإلساءة المتكررة ، ستحاول المدرسة استخدام

 اإلجراءات لتعزیز السلوك اإلیجابي ، وتعدیل السلوك

 غیر المرغوب فیه للطالب. إذا لم ینجح ذلك ، فسوف

 یتخذ ICS إجراءات أكثر تشدًدا كما هو محدد في سیاسة

 سلوك الطالب من ADEK. هذا یمكن أن یؤدي إلى

 استبعاد دائم.

 

 
After School Activities (ASA) 
 
Term 1 clubs will continue to meet on the following 
dates: 
 
Monday 9th and Wednesday 11th, 2019 
Mondays 6, 13, 20 January, 2020 
Wednesdays 8, 15, 22 January 2020 
  
You will be receiving a new list of activities due to 
start in February 2020, after winter holiday. 
 

 

  األنشطة المدرسیة
 

 سوف تستمر أندیة الفصل الدراسي األول في المواعید التالیة
 

 االثنین 9 واألربعاء 11
 االثنین 6 و 13 و 20 ینایر 2020

 األربعاء 8 و 15 و 22 ینایر 2020
  

 سوف تتلقى قائمة جدیدة من األنشطة المقرر أن تبدأ في فبرایر 2020 ، بعد

 عطلة الشتاء.

 
 

Winter Break 
 
Please note that the school will be closed for 
Winter holiday from Sunday December 15 till 
Saturday January 4, 2020. Classes will resume on 
Sunday January 5. 
 
On Thursday December 12, students are allowed to 
wear any clothes they like other then the school 
uniform. 
 

 
 لعطلة الشتویة

 
 یرجى مالحظة أنه سیتم إغالق المدرسة في عطلة الشتاء من األحد 15 دیسمبر

 وحتى السبت 4 ینایر 2020. وتستأنف الدراسة یوم األحد 5 ینایر.

 
 یوم الخمیس 12 دیسمبر یسمح للطالب الحضور الى المدرسة بدون الزي

 المدرسي الموحد.

 



 
 

                                                              
  

 


