
 

 

Branch 4‘ Weekly Parents’ Newsletter 

                                                                                                     

 

  
Term 3, March 26, 2020 

 
Week 1/ Distance Learning at ICS- Branch 4 
 
One week of Distance Learning is already gone. It was 
a  very busy week for you as much as it was for us. 
  
We thank you for your comments and feedback as 
that helped us know where to direct our attention. 
Here are some points/ amendments that we have 
taken on based on the feedback that we have been 
receiving from you every day. 
 
1- The workload was the most commented on from 
the parents. For that, we have reviewed our plans 
and decided to go by the following: 
 
Y1 - Y6 
Arabic: 5 lessons 

 األسبوع 1 / التعلم عن بعد في ICS - الفرع 4

 

 مضى األسبوع األول من التعلم عن بعد. لقد كان أسبوًعا مزدحًما للغایة

 بالنسبة لك بقدر ما كان بالنسبة لنا.

  

 نشكركم على تعلیقاتكم حیث ساعدنا ذلك في معرفة أین نوجه انتباهنا.

 إلیك بعض النقاط / التعدیالت التي اتخذناها بناًء على التعلیقات التي

 تلقیناها منكم یومًیا.

 

 1- كان عبء العمل الیومي للطالب من أكثر التعلیقات التي تلقیناها من

 أولیاء األمور . لذلك قمنا بمراجعة خططنا وقررنا اتباع ما یلي:

 



English: 5 lessons 
Math: 5 lessons 
Science: 2 lessons extended assignment submission 
Topic: 1 lesson extended assignment submission 
UAE SS Arabic: 1 lesson per 2 weeks optional lesson 
submission 
Islamic: 1 lesson optional submission 
Art: 1 lesson optional submission 
PE: 1 lesson optional submission 
French: 1 lesson optional submission 
 
FS2/ Same as above with the exception of merging 
English with topic, UAE social studies with Arabic and 
one Science lesson with extended assignment. 
This means that the daily assignments that need to 
be submitted should not exceed four. Extended 
assignment means extra time is given for submission; 
and optional submission is left at the discretion of the 
parents.  
 
2- A technical problem with the video- taped lessons 
had instigated several complaints. Thanks to our IT 
department, Mr. Imran, and our Distance Learning 
Support coordinator, Ms. Maha, who were leading 
and resolving all these issues.  
 
3- Another technical problem, submission of 
assignments was also prevalent, which was due to 
the overuse of Google platform throughout the 
world. We are still looking into investing in another 
platform as a backup plan. We will keep you posted. 
In the meantime, if you are unable to submit an 
assignment. please send an email to the teacher. 
Children’s attendance is taken from assignment 
submission. So if an assignment is missing, the 
supervisors will record that as an absence. When you 
send an email to the teacher, she will not put your 
child down as absent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 السنة األولى -السنة السادسة :

 اللغة العربیة: 5 دروس

 اللغة اإلنجلیزیة: 5 دروس

 الریاضیات: 5 دروس

 العلوم: درسان مع إمكانیة التمدید لتقدیم المهمة

 اجتماعیات انكلیزي: درس مع إمكانیة التمدید لتقدیم المهمة

 الدراسات األجتماعیة : درس واحد كل اسبوعین (تقدیم المهم اختیاري)

 اإلسالمیة:  درس واحد (تقدیم المهمة اختیاري)

 الفن: درس واحد (تقدیم المهمة اختیاري)

 ریاضة: درس واحد (تقدیم المهمة اختیاري)

 اللغة الفرنسیة: درس واحد (تقدیم المهمة اختیاري)

،Topic نفس المذكور أعاله باستثناء دمج اللغة اإلنجلیزیة مع / FS2 

 والدراسات االجتماعیة اإلماراتیة مع اللغة العربیة ودرس علوم واحد مع

 إمكانیة التمدید لتقدیم المهمة.

 

 وهذا یعني أن المهام الیومیة التي یجب تقدیمها یجب أال تتجاوز أربعة.

 إمكانیة التمدید لتقدیم المهام تعني إعطاء وقت إضافي للتقدیم ؛ ویتم

 التقدیم االختیاري حسب رغبة الوالدین.

 

 2- ُأثیرت شكاوى عدة تتعلق بمشكلة فنیة في الدروس المسجلة بالفیدیو.

 لكن بفضل قسم تكنولوجیا المعلومات لدینا ،  متمثل بالسید عمران ،

 ومنسقة دعم التعلم عن بعد ، السیدة مها ، حیث كانوا یقودون ویحلون

 جمیع هذه المشكالت.

 

 3- مشكلة فنیة أخرى  في تقدیم المهام  بسبب اإلفراط في إستخدام

 Google في جمیع أنحاء العالم. نحن بصدد االستثمار في منصة أخرى

 كخطوة احتیاطیة. سوف نبقیك على اطالع. في هذه األثناء ، إذا كنت

 غیر قادر على إرسال المهمة الدراسیة. یرجى إرسال برید إلكتروني إلى

 المعلم. یتم أخذ حضور األطفال من خالل تقدیمهم المهمة. لذلك إذا كانت

 المهمة الدراسیة مفقودة ، فسوف یقوم المشرفون بتسجیل ذلك على أنه

 غیاب. عندما ترسل بریًدا إلكترونًیا إلى المدرس ، لن تضع طفلك على

 أنه غائب.

 



 
Online meeting sessions “netiquette” 
 
Please note that online live meeting sessions are 
scheduled on Monday- Thursday, between 9:00 am - 
1:30 pm. You will be receiving an invitation for every 
session, from the teacher to join the meeting.  
 
Every meeting is attended by two adults, the teacher 
and a teacher assistant. This is meant to ensure the E 
safety of both, our teachers and your children. Please 
advise your child to abide by the live classroom rules 
that the teacher have specified to ensure a positive 
learning environment.  
 
Remind your child that:  
 
Content  
 

- what they share online stays online forever. 
- The language they use online is the same 

language they use in class 
 
Behaviour  
 

- When online, what you write is what others 
hear and see. Remember this before reacting 
you should be courteous when you 
communicate online. 

-  Do not argue with a person, argue a point. 
- Do not use offensive words or name calls. 
- "Remember you do not always " see the 

expression so you Don't know. 
-  Ask and clarify instead of reacting. 

 
 Privacy and security  
 

- Do not record any audio or video of the 
session you attend. 

- Never share your password with anyone. 
- Do not bully anyone online ever , or more 

serious consequences will be issued.  
 
 
 
 

  أصول التصرف خالل جلسات االجتماعات عبر اإلنترنت

 

 یرجى مالحظة أنه من المقرر عقد جلسات اجتماعات مباشرة عبر

 اإلنترنت من االثنین إلى الخمیس ، من الساعة 9:00 صباًحا إلى 1:30

 مساًء. ستتلقى دعوة لكل جلسة من المعلم لالنضمام إلى االجتماع.

 

 یحضر كل اجتماع شخصان بالغان ، المعلم ومساعد المعلم. ویهدف هذا

 إلى ضمان السالمة اإللكترونیة لكل من مدرسینا وأطفالك. یرجى نصح

 طفلك بااللتزام بقواعد الفصول الدراسیة الحیة التي حددها المعلم لضمان

 بیئة تعلیمیة إیجابیة.

 

 ذكر طفلك بما یلي:

 ا لمحتوى
 

 ما یشاركونه عبر اإلنترنت یبقى على اإلنترنت إلى األبد

 اللغة التي یستخدمونها عبر اإلنترنت هي نفس اللغة التي یستخدمونها في

 الفصل.

 
 سلوك الطالب

 
 عندما تكون متصًال باإلنترنت ، فإن ما تكتبه هو ما یسمعه اآلخرون    

 ویرونه. تذكر هذا قبل الرد یجب أن تكون مهذًبا عند التواصل عبر
 اإلنترنت

 ال تجادل شخص ، قم بمجادلة الفكرة 
 ال تستخدم الكلمات المسیئة أو اعطاء األسماء مغلوطة

 تذكر أنك ال تستطیع رؤیة الشخص امامك  لذا لن تعرف “ردة الفعل"
 الحقیقیة

 اسأل واطلب التوضیح بدًال من رد الفعل 
 

 الخصوصیة واألمن 
 

 ال تسجل أي صوت أو فیدیو للجلسة التي تحضرها
 ال تقم أبًدا بمشاركة كلمة المرور الخاصة بك مع أي شخص

 ال تتنمر على أي شخص عبر اإلنترنت ، وإال فسیتم إصدار عواقب لهذا

 التصرف.

 
 
 
 
 

 



Feedback Survey for parents 
 
We have created the survey below so that we can 
take your feedback on our Online Distance Learning 
program. Please take the time to fill it out and submit 
by Sunday. Your response will help us serve your 
children better. 
 
 
 
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeA6s_B
NGYY2ENyOfAvpZBbuMcjtVnoNANRA9UD34_th54wK
w/viewform?usp=sf_link 
 
 

 استطالع رأي أولیاء األمور حول األسبوع األول من عملیة التعلیم عن

 بعد

 

 الرجاء االجابة على االستطالع المرفق بحلول یوم األحد. سیساعدنا ذلك
 .في تحدید احتیاجاتك

 

 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeA6s_B
NGYY2ENyOfAvpZBbuMcjtVnoNANRA9UD34_th54w

Kw/viewform?usp=sf_link 
 

 
 
School will be closed on Sunday 29th and Monday 
30th, due to sterilizing the building. For IT issues, 
you may continue to connect with Mr. Imran and 
Ms. Maha thru school emails. We have also assigned 
this number for your calls on these two days: 
0588316345 

 
We also regret to inform you that we will no longer 
be able to provide printed papers and worksheets as 
ADEK has instructed us to avoid unnecessary 
touching of material. 
 
Distance Learning sessions will continue on Sunday 
as usual. 

 
 المدرسة مقفلة ایام االحد 29 واالثنین 30  المقبلین وذلك بسبب تعقیم
 المبنى. یمكنكم التواصل مع دائرة التكنولوجیا من خالل االیمیل السید

 عمران والسیدة مها. وقد خصصنا هذا الرقم اتصاالتكم مع الریسبشن في
  هذین الیومین.

0588316345 
 
 

 كما لن یكون بإمكاننا تامین اوراق مطبوعة بعد الیوم وذلك بناء على
 تعلیمات تلقیناها من دائرة التعلیم والمعرفة وذلك  لتجنب مالمسة

 األشیاء.
 

 تستمر الدروس كالمعتاد یوم األحد.
 
 
 

 

                                                              
  

 


