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Weekly Quote 

 
Our greatest happiness does not depend on the condition of life in which chance has placed us, but is 

always the result of a good conscience, good health, occupation, and freedom in all just pursuits. 
Thomas Jefferson 

 
 

Keeping Safe  
 
We hope you have all enjoyed these two weeks of the 
break and have been able to enjoy the beautiful weather 
with your children. 
Remember to keep following the advice to keep you 
and others safe from the spread of the CoronaVirus 
● Do not travel outside the UAE. 
● Cover your mouth when sneezing and 
coughing. 
● Wash thoroughly and hand sanitizer regularly 
● Don’t greet each other with handshakes, hugs 
and kisses. 
● Keep away from busy places. 
● If unwell ‘self isolate’ to avoid passing the 
virus on to others; eg: don't share towels etc 
with family members. 
● If you show symptoms of the coronavirus, you 
need to phone 8001717 or 80011111 and the 
medical authorities will guide you through the 
requirements for medical checks. 

  كن آمنًا
 

 نأمل أن تكونوا قد استمتعتم جمیعا هذین األسبوعین من اإلجازة
 وتمكنتم من الخروج واالستمتاع بالطقس الجمیل مع أطفالكم.

 
 تذكر االستمرار في اتباع النصائح للحفاظ على سالمتك أنت واآلخرین

  من انتشار فیروس كورونا:
 

 ال تسافر خارج اإلمارات.1.

 غط فمك عند العطس والسعال2.

 ًغسل الیدین جیدا و التعقیم بانتظام3.

 ال تحییوا بعضكم البعض بالمصافحة واألحضان والقبالت4.

 االبتعاد عن األماكن المزدحمة5.
 

 إذا لم تكن على ما یرام ،یرجى تطبیق "العزلة الذاتیة" لتجنب انتقال
 الفیروس لآلخرین ؛ على سبیل المثال ، ال تشارك المناشف وما إلى ذلك

 مع أفراد العائلة.
 إذا ظهرت علیك أعراض فیروس كورونا ، فأنت بحاجة إلى اإلتصال
 على األرقام التالیة 8001717 أو 80011111 وتوجهك السلطات

 الطبیة إلى متطلبات الفحوصات الطبیة الالزمة.



 
 

 
 

 

Distance Learning to start on Sunday March 22 
 
This Sunday, March 22, Distance Learning will officially 
start. As a school, we are ready to embark on this new 
venture. It will be a learning experience for each and 
every one here at Branch 4. It will also be a new learning 
experience for our children and for you, parents, as well.  
 
You must have received several emails from the school 
about teachers’ preparations and Internet safety. You 
must have also received a detailed guide on how to 
access our learning platform, how to get the most from 
the learning material and how to get feedback/ interact 
with our teachers. They are all in both English and 
Arabic. Please scroll down to the bottom of the 
attachments to access the Arabic version. Today, Nadine 
re-sent the guide, translated. 
 
Two weeks ago we sent a survey from ADEK about not 
having devices available at home. Unfortunately, we got 
informed today that our school will not be getting 
support in this area. For that, our solution is to make 
printouts available for those who do not have a device. 
However, it is always better if you are able to manage 
and get a device for your child. Remember, what you 
will need is not so different from how you always 
accessed Google Classrooms. 
 
To make the online learning as real and disciplined as 
possible, please establish a morning routine with your 
child. Get your child to get up every morning as if 
getting ready to go physically to school. Have him/ her 
wash, get dressed and have a healthy breakfast; then be 
at the assigned desk or corner, ready to connect by 8:00 
am.  
 
Looking forward to an exciting, new venture! 
 
 

 یبدأ التعلم عن بعد یوم األحد 22 مارس
 

 هذا األحد ، 22 مارس ، سیبدأ التعلم عن بعد رسمًیا. كمدرسة ، نحن على
 استعداد للبدء في هذا المشروع الجدید. ستكون تجربة تعلیمیة جدیدة لكل

 فرد هنا في الفرع 4. وستكون أیًضا تجربة تعلیمیة جدیدة ألطفالنا ولآلباء
 أیًضا.

 
 یجب أن تكون قد تلقیت العدید من رسائل البرید اإللكتروني من المدرسة

 حول استعدادات المعلمین وأمان اإلنترنت خالل األسبوع الفائت. یجب أن
 تكون قد تلقیت أیًضا دلیًال تفصیلًیا حول كیفیة الوصول إلى منصتنا
 التعلیمیة ، وكیفیة تحقیق أقصى استفادة من المواد التعلیمیة وكیفیة

 الحصول على التعلیقات والتفاعل مع معلمینا. كلهم باللغتین اإلنجلیزیة
 والعربیة. یرجى التمریر او النزول ألسفل المرفقات للوصول إلى النسخة

 العربیة. والیوم اعادت نادین إرسال الدلیل  بعد ترجمته.
 

 أرسلنا منذ أسبوعین استطالًعا من ADEK حول عدم توفر األجهزة في

 المنزل. لألسف ، تم إعالمنا الیوم بأن مدرستنا لن تحصل على الدعم في

 هذا المجال. لذلك ، فإن حلنا هو جعل المطبوعات متاحة ألولئك الذین

 لیس لدیهم جهاز. ومع ذلك ، من األفضل دائًما إذا كنت قادًرا على

 تحصیل جهاز لطفلك. تذكر أن ما ستحتاج إلیه ال یختلف كثیًرا عن كیفیة

 الوصول دائًما إلى Google Classroom الذي كنت تقوم به كل

  اسبوع.

 
 محاولة منا لجعل التعلم عبر اإلنترنت حقیقًیا ومنضبًطا قدر اإلمكان ،

 یرجى إتباع روتین صباحي مع طفلك. اجعل طفلك یستیقظ كل صباح كما
 لو أنه یستعد للذهاب جسدًیا إلى المدرسة. اطلب منه أن یغسل ویرتدي

 مالبسه ویحصل على وجبة فطور صحیة ؛ ثم كن في المكتب أو الزاویة
 المخصصة ، جاهًزا للتوصیل مع غوغل كالسروم بحلول الساعة 8:00

 صباًحا.
 

 نتطلع إلى مشروع جدید مثیر!

 

 

Frequently Asked Questions re Home Learning 

 

Q. When does it start? 

A. Sunday 22nd March. 

Q How long will it last? 

A. Initially for 2 weeks, but we don’t know if it will be 

 األسئلة المتداولة حول التعلم المنزلي
 

 س: متى تبدأ؟
 ج :األحد 22 مارس.

 
 س: إلى متى ستستمر؟

 ج: في البدایة لمدة أسبوعین ، لكننا ال نعلم ما إذا كان سیتم تمدیده بعد.



extended yet. 

Q. How are you going to teach from a distance ؟ 
A. Each day each year group will post sets of slides 

for each lesson on the relevant classrooms. This will 

have all the information, guidance and tasks for each 

lesson. Children should read them (younger children 

FS - Yr2 with an adult or older sibling). These slides 

can be viewed at any time; they are not live lessons. In 

addition to these resources, teachers will be available to 

meet and coach the students online in small groups 

according to a schedule and appointment basis.  

Q. Is a teacher going to be talking live to my 

child? 

A. During the first two weeks, there will be an 

opportunity for students to meet with their teachers 

online in small groups to ask clarifying questions about 

the assignment or the lessons. We may look into the 

possibility of live online classes should the  distance 

learning extend beyond this period.  

Q.What If we don’t have access to a computer, 

tablet or mobile phone؟ 
A paper sheet with basic facts and tasks could be made 

available for collection from reception, daily,  by an 

adult. If you require this you must liaise directly with 

your child’s phase leader: 

FS2 - Year 2 Ms Nirmin 

nirminhsino@icschool-uae.com 
Year 3-6 Ms Nisreen 

nsrinantakle@icschool-uae.com 
Q.Where should the work be done? 

A. Each set of slides will tell you where the work 

should be done, but generally in the notebooks sent 

home for your children to use. 

Q. What if my child didn’t bring any books home? 

A. Books are available to collect each weekday from 

8am-2pm and Saturdays from 10am-2pm.  

Q. Can my child come in and collect them? 

A. No children are not allowed on site as per ADEKs 

instructions. 

Q. What if my child can't do the work between 

 
 س: كیف تدرس عن بعد؟

 ج. كل یوم ستقوم مجموعة السنة بنشر مجموعة من الشرائح لكل درس
 في الفصول الدراسیة ذات الصلة. یحتوي هذا على جمیع المعلومات
 والتوجیه والمهام لكل درس. یجب أن یقرأها األطفال (األطفال من

 الروضة - السنة الثانیة مع شخص بالغ). یمكن مشاهدة هذه الشرائح في
 أي وقت.لیست دروس بث مباشر.

 باإلضافة إلى هذه الموارد ، سیكون المعلمون متاحین لمقابلة وتدریب

 الطالب عبر اإلنترنت في مجموعات صغیرة وفًقا لمواعید مسبقة حسب

 جدول زمني یتفق علیه.

 

 س: هل سیتحدث المدرس بشكل مباشر مع طفلي ؟
 ج: خالل األسبوعین األولین ، ستكون هناك فرصة للطالب للقاء معلمیهم

 عبر اإلنترنت في مجموعات صغیرة لطرح أسئلة توضیحیة حول المهمة

 أو الدروس تحدد بناء على موعد مسبق. قد ننظر في إمكانیة وجود

 دروس مباشرة عبر اإلنترنت إذا امتد التعلم عن بعد إلى ما بعد هذه

 الفترة.

 
 

 س: ماذا لو لم یكن لدینا إمكانیة الوصول إلى جهاز كمبیوتر أو جهاز
 لوحي أو هاتف جوال ؟

 ج. یمكن أن تكون األوراق مع الحقائق والمهام األساسیة متاحة لیتم
 استالمها بشكل یومي من مكتب االستقبال ، من قبل شخص بالغ. إذا كنت

 تحتاج إلى ذلك ، قم بالتنسیق مع قائد مرحلة طفلك:
 

 یجب علیك االتصال مباشرًة مع  السیدة نرمین / السیدة نسرین عبر
 البرید االلكتروني :

FS2-Y2  
nirminhsino@icschool-uae.com 

 
Y3-6  

 

nsrinantakle@icschool-uae.com 

 

 س: أین یجب أن یتم كتابة العمل؟
 ج: ستخبرك كل مجموعة من الشرائح بالمكان الذي یجب أن یتم فیه

 العمل ، ولكن بشكل عام في الكتب المرسلة إلى المنزل لیستخدمها
 أطفالك.

 
 س: ماذا لو لم یجلب طفلي أي كتب إلى المنزل؟

 ج: الكتب متاحة كل یوم من األسبوع من الساعة 8 صباحاً إلى 2
 مساًء والسبت من 10 صباً حا إلى 2 مساًء.

 
 س: هل یمكن لطفلي الحضور وجمعها؟
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8.30am and 1.30pm as suggested? 

A. We would encourage you to try to set a regular 

week day routine and pattern that suits your family’s 

circumstances e.g 12pm -5pm or 3pm-8pm. 

Q.Why can't we save it all and do it at the 

weekend if that suits us better? 

A. Starting from the 22nd March,  it is term time, not 

holidays. In order not to fall behind, children should 

continue with the school routine as best we can all 

provide; this is the best way to continue learning. 

Cramming all in to 1 or 2 days is far less effective and 

also less disciplined. 

Children generally do better with set routines and it 

will also help them return to the school routine more 

easily when school reopens. 

Q. What is the submission time of work؟ 
A.  To accommodate working families we set submission 

time at 9:00  pm. Children should definitely not be up 

later than this working. 

Q. How will staff mark my child’s work? 

A. You are asked to help them take photos and 

upload them to their relevant google classroom. 

There is a video and written guide on how to do this 

shared in the distance learning parental communication 

guide sent by email on 18th March.  

 

Q. If I have a general question or a problem, who 

should I contact? 

FS2 Ms.Safya khfs2leader@icschool-uae.com 

Year1 Ms.Rebecca  khyr1leader@icschool-uae.com  

Year 2 Ms.Amy khyr2a@icschool-uae.com  

Year 3 Ms.Nadia khyr3leader@icschool-uae.com  

Year 4,5 Ms.Ella khyr4b@icschool-uae.com  

Year6 Mr.Eion khyr6a@icschool-uae.com  

 

Q, If I have a IT based problem, who should I 

contact? 

A. We have  IT technicians. Please send an email to Mr. 

Imran or Ms. Maha, and you should get a quick 

response: 

  ج: ال ُیسمح لألطفال بالتواجد في المدرسة وفق دائرة التعلیم
 والمعرفة.

 
 س: ماذا لو لم یتمكن طفلي من القیام بالعمل بین الساعة 8:30 صباحا و

 1:30  مساًء كما هو مقترح؟
 ج: نشجعك على محاولة تحدید روتین ونمط أسبوعي منتظم یتناسب مع
 ظروف أسرتك ، على سبیل المثال من الساعة 12 ظًهرا إلى 5 مسًاء أو

 3 مساًء- 8 مساًء.
 

 س: لماذا ال یمكننا حفظ كل شيء والعمل علیه في عطلة نهایة األسبوع
 إذا كان ذلك یناسبنا بشكل أفضل؟

 ج: من تاریخ 22 هو وقت الفصل الدراسي ولیس العطالت. لكي ال
 یتخلف طفلك عن بقیة األطفال یجب أن یستمروا في روتین المدرسة ؛

 هذه هي أفضل طریقة لمواصلة التعلم.حصر كل شيء في یوم أو یومین
 أقل فعالیة بكثیر و أقل إنضباطا.

 ما یكون أداء األطفال أفضل مع الروتین المحدد ویساعدهم أیضا على
 العودة إلى روتین المدرسة بسهولة أكبر عند إعادة فتح المدرسة.

 
 س: متى وقت تقدیم العمل ؟

 ج: الستیعاب العائالت العاملة حددنا الوقت الساعة 9 مسًاء. بالتأكید یجب
 أال یكون األطفال مستیقظین بعد هذا الوقت.

 
 س. كیف سیقیم الموظفون عمل طفلي؟

 ج: ُیطلب منك مساعدة طفلك فى التقاط صور العمل أو الواجب وتحمیلها
 إلى غوغل كالسروم خاصته.  یوجد فیدیو ودلیل مكتوب حول كیفیة القیام

 بذلك تمت مشاركته في دلیل التواصل األبوي للتعلم عن بعد الذي تم
 إرساله عبر البرید اإللكتروني في 18 مارس.

 
 س: إذا كان لدي سؤال عام أو مشكلة ، بمن اتصل؟

FS2 Ms.Safya khfs2leader@icschool-uae.com 

Year1 Ms.Rebecca  khyr1leader@icschool-uae.com  

Year 2 Ms.Amy khyr2a@icschool-uae.com  

Year 3 Ms.Nadia khyr3leader@icschool-uae.com  

Year 4,5 Ms.Ella khyr4b@icschool-uae.com  

Year6 Mr.Eion khyr6a@icschool-uae.com  

 
 س ، إذا كانت لدي مشكلة قائمة على تكنولوجیا المعلومات ، بمن اتصل؟

 یرجى االتصال بالسید عمران  أو السیدة مهى ، من قسم تكنولوجیا
 المعلومات عبر األیمیل التالي :

imran.ali@icschool-uae.com 

mahaidilbi@icschool-uae.com 

 
 س:لقد أرسلت برًیدا إلكتروًنیا إلى احد المعلمین ولم یردوا علي هذا

 األسبوع؟
 ج: هذه عطلة الربیع للمعلمین أیضا ، لذلك لن یجیب على رسائل البرید
  اإللكتروني. إنما یمكنك أن ترسل برًیدا إلكتروًنیا إلى موظفة االستقبال
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imran.ali@icschool-uae.com 
mahaidilbi@icschool-uae.com 
 

Q. I’ve emailed a teacher and they haven’t 

responded to me this week؟ 
A. This is a Spring Break for the teachers too, so they 

won’t be answering emails. Otherwise, you may email 

our receptionist on 

br4reception@icschool-uae.com 
Q. When will a teacher answer? 

A. From Sunday 22nd, each weekday (Sunday to 

Thursday), they will be answering messages from 

you and your children between the hours of 8am and 

2pm. 

Q. Is there any pastoral support available for my 

child? 

A. Children who have sessions with our SEN 

teacher  Mr.Mark, or those who have 

meetings with our behaviour support team Ms.Heba , 

will continue to receive this support 

during the 2 home learning weeks. More details will 

be sent out specifically to those children via email.  

 

 

br4reception@icschool-uae.com 

 
 س: متى یجیب المعلم؟

 ج: من األحد 22 ، كل یوم من أیام األسبوع (األحد إلى الخمیس) ،
 سوف یردون على رسائل منك ومن أطفالك بین الساعة 8ً  صباحا و 2

  مساًء
 

 س: هل هناك أي دعم رعوي / نفسي متاح لطفلي؟
 ج. سیستمر االطفال الذین لدیهم جلسات مع معلمي SEN لدینا السید

 مارك ، أو أولئك الذین لدیهم اجتماعات مع فریق دعم السلوك لدینا السیدة
 هبة ، في تلقي هذا الدعم خالل أسبوعي التعلم المنزلي. سیتم إرسال

 المزید من التفاصیل على وجه التحدید إلى هؤالء األطفال عبر البرید
  اإللكتروني في حینه.

 
 
 
 
 

 

 Peer Home Learning Advice 

 
There is a lovely article in TimeOut from a 10 year old 
boy from Hong Kong over the best way to manage 
home learning. There are also a few tips from his 
working mum on how they manage it. 
Use the link below to access it 
 
https://www.timeoutdubai.com/kids/436454-ten-hom
e-learning-tips-for-kids-in-the-uae-from-a-student-in-h
ong-kong 
 

 

 نصائح التعلم مع األقران
 

 هناك مقال جمیل في جریدة التایم أوت من صبي یبلغ من العمر 10
 سنوات من هونغ كونغ حول أفضل طریقة إلدارة التعلم المنزلي. هناك

 أیضًا بعض النصائح من والدته العاملة حول كیفیة إدارتها.
 

 استخدم الرابط أدناه للوصول إلیه.
https://www.timeoutdubai.com/kids/436454-ten-hom
e-learning-tips-for-kids-in-the-uae-from-a-student-in-ho
ng-kong 

 

 

March Dates 

 

Week of 22nd - Home Learning Week 1 

 بعض التواریخ المهمة في شهر مارس
 

 األسبوع في 22 - األسبوع األول للتعلم عن بعد
 األسبوع في 29 - األسبوع الثاني للتعلم عن بعد
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Week of 29th - Home Learning Week 2 

April Dates 

Week of 5th - Anticipated return to school 

Week of 26th - Anticipated start of Ramadan and 

Ramadan school hours: 

● 8.30-1.30pm Years 1-6 

● 8.30-11.30am FS2 

 

 
 شهرآپریل

 ا ألسبوع  في الخامس - توقع العودة إلى المدرسة
 األسبوع في 26 - بدایة متوقعة  لشهر رمضان وساعات الدراسة في

 رمضان:
 1-9 للسنوات 1:30-8:30

 الروضة  11.30-8.30
 

  
 

 


