
 
 
 

 

Branch 4‘ Weekly Parents’ Newsletter 
March 5th , 2020 

                                                                                                            
Term 2  

 
Weekly Quote 

 
“Good health is not something we can buy. However, it can be an extremely valuable savings 

account.”    Anne Wilson Schaef 
 

School closure 
Due to concerns over CoronaVirus (covid19), schools 
are due to close for a period of four weeks, starting at 
the end of today, Thursday. The next two weeks will be 
effectively the end of term holiday for students. Starting 
March 22, students will be following a Distance 
Learning Plan.  
 
Schedule for next 5 weeks : 
 

Week Beginning  Holiday/distance 
learning/in school 

Sunday 8th  March Spring Break Holiday 

Sunday 15th  March Spring Break Holiday 

Sunday 22nd March Distance Learning 

Sunday 29th March Distance Learning 

Sunday 5th  April All students return to 
school 

 إ غالق المدرسة
 بسبب المخاوف من فیروس كورونا (covid19) ، من المقرر إغالق

 المدارس لمدة أربعة أسابیع ، ابتداًء من نهایة الیوم، الخمیس. سیكون األسبوعان

 المقبالن فعلًیا نهایة عطلة الفصل الدراسي للطالب. ابتداء من 22 مارس ،

 سوف یتبع الطالب خطة التعلم عن بعد.

 الجدول الزمني لمدة 5 أسابیع القادمة:

 

 عطلة / التعلم عن بعد / في بدایه االسبوع

 المدرسة
 

 

  عطلة الربیع األحد  8 مارس
 

 

  عطلة الربیع األحد  15  مارس

 تعلم عن بعد األحد   22 مارس

 تعلم عن بعد األحد  29  مارس



 عودة الى المدرسة األحد 5 أبریل 

 
 

 
 
 
 

Distance Learning 
 
Given the current circumstances, our teachers and the 
team are working hard to ensure that the alternative 
methods of student learning via distance methods are 
in effect fully starting from 22nd of March. This week, 
we have submitted a detailed plan to ADEK that 
delineates a subject by subject outline in each year 
group of the teaching plan in all core subject areas. 
While we understand that there are constraints to 
distance learning, in terms of parental involvement and 
the technology requirements at home, we are confident 
that our online platforms will be a strong bridge 
between home and school. 
 
Our online resources include Google classroom, Abacus 
and Bug Club platforms.We will also be organising 
synchronised classroom sessions where students will 
have opportunities to attend live lessons, interact and 
engage in question and answer sessions. We will be 
sending links to resources and planned lessons that 
your child will have to undertake and submit online in a 
timely manner. For this to be effective, we do need full 
support of parents to ensure that students are 
supported in an appropriate manner with regards to 
their use of technology, and completing the work set to 
them on their own.  
 
We recommend that students should have access to a 
technology device in order to support this plan. For 
safeguarding, students should be under adult 
supervision while working online. Students’ written 
work will be compiled in their notebooks with 
submission taking place through upload via Google 
classroom. This should be student work only and is to 
be submitted according to the deadline as per teachers’ 
guidance. It is imperative that all student notebooks are 
brought back home to school once the face to face 
sessions resume.  
 
 
Detailed information on the student distance 
learning plan will be communicated by teachers  
shortly.  

  التعلم عن بعد
 
 

 نظًرا للظروف الحالیة ، یعمل أساتذتنا وفریقنا بجد للتأكد من أن الطرق البدیلة
 لتعلم الطالب عن طریق الطرق عن ُبعد ساریة تماًما بدًءا من 22 مارس. قدمنا
   هذا األسبوع خطة مفصلة إلى ADEK تحدد موضوًعات التعلم  حسب مخطط

 المنهج في كل من السنوات أو الصفوف في جمیع مجاالت المواد األساسیة.
 بینما نفهم أن هناك قیوًدا على التعلم عن ُبعد ، فیما یتعلق بمشاركة الوالدین

 ومتطلبات التكنولوجیا في المنزل ، فإننا على ثقة من أن منصتنا اإللكترونیة
 ستكون جسًرا قوًیا بین المنزل والمدرسة.

 
  
 

 تتضمن مواردنا على اإلنترنت حجرة الدراسة في Google ، ومنصات
 Abacus و Bug Club. سنقوم أیًضا بتنظیم جلسات صفیة متزامنة حیث

 ستتاح للطالب فرص لحضور الدروس الحیة والتفاعل والمشاركة في جلسات
 أسئلة وأجوبة. سنرسل روابط إلى الموارد والدروس المخططة التي یتعین على
 طفلك القیام بها وتقدیمها عبر اإلنترنت في الوقت المناسب. لكي یكون هذا فعاًال

 ، نحتاج إلى دعم كامل من أولیاء األمور لضمان دعم الطالب بطریقة مناسبة
 فیما یتعلق باستخدامهم للتكنولوجیا ، وإكمال العمل الذي تم تعیینه لهم بمفردهم.

 
 
  

 نوصي أن یكون لدى الطالب حق الوصول إلى جهاز تكنولوجیا لدعم هذه

 الخطة. للحمایة ، یجب أن یكون الطالب تحت إشراف الكبار أثناء العمل عبر

 اإلنترنت. سیطلب منكم كتابة  العمل الكتابي للطالب في دفاترهم ثم علیكم

 تقدیمها  من خالل التحمیل عبر الفصول الدراسیة في Google. یجب أن یكون

 هذا عمل الطالب فقط ولیس عمل االهل كما یرجى االلتزام بموعد التقدیم  وفًقا

 لتوجیهات المعلمین. كما نؤكد على ضرورة المحافظة على الدفاتر وإعادتها

 جمیعها الى المدرسة ، عند استئناف الدراسة في المدارس.

 

 

 
 سیتم توصیل المعلومات التفصیلیة حول خطة التعلم عن بعد للطالب من

 قبل المعلمین قریبا



 

Ameera & Dana Gymnastics 
 
Ameera Douli (Y2 B) and Dana Douli (Y3 C), two sisters 
in ICS School Branch #4, and their elder sister Jana Douli 
(Y7 C) in Branch #1 have participated in two global 
Gymnastics Championships in the USA during the period 
between 15th & 23rd February 2020. The first 
competition took place in Orlando (Magical Classis 2020 
- https://www.magicalclassic.com/) and the second one 
took place in St. Petersburg ( Gasparilla Classic 2020 - 
http://www.lightningcity.com/gasparilla.html) in which 
more than 6,000 Gymnasts from all around the USA and 
other 10 countries competed in these international 
events. 
The three sisters have participated from Abu Dhabi 
through their gymnastics club (Little Stars - 
https://www.littlestarsabudhabi.com/) and have 
achieved noticeable results and ranked between #1 and 
#4 in their respective gymnastics level in these two 
championships. 
  
Moreover, and as part of Abu Dhabi Schools Champions 
that was held in Abu Dhabi during January & February 
2020 (https://champions.adsc.ae/schools), Ameera was 
able to win first place overall in Level 1, with Three Gold 
Medals & One Silver Medal, and Dana was able to win 
two silver medals and win 5th place overall in Level 2. 
 
The links below will take you to the YouTube Videos of 
the three sisters during their competitions in the USA 
and also Abu Dhabi: 
  
1- Jana Douli Gymnastics Competition in the USA  - 
https://youtu.be/Rt_JIpZZIdU 
2- Dana Douli Gymnastics Competition in the USA - 
https://youtu.be/RCpvSS49Siw 
3- Ameera Douli Gymnastics Competition in the USA - 
https://youtu.be/-NWUmMUKdWU 
4- Dana and Ameera in Abu Dhabi Schools Champions - 
https://youtu.be/HJnAgLa289c 
 
 
Congratulations to the young Champions! 

 أمیرة ودانا في الجمباز

 
 

 شاركت الطالبتان أمیرة دوللي (Y2 B) ودانة دولي (Y3 C) ، في فرع مدرسة
 ICS رقم 4 ، وشقیقتهما الكبرى Jana Douli (Y7 C) في الفرع رقم 1 في

 بطولتین عالمیتین للجمباز في الوالیات المتحدة األمریكیة خالل الفترة بین 15
Magical) و 23 فبرایر 2020. جرت المسابقة األولى في أورالندو 

 Classis 2020 - https://www.magicalclassic.com/) والثانیة
Gasparilla Classic 2020 - http: // www) في سان بطرسبرغ 

 lightningcity.com / gasparilla.html.) شارك فیها أكثر من 6000
 العب جمباز من جمیع أنحاء الوالیات المتحدة األمریكیة و 10 دول أخرى

 شاركوا في هذه األحداث الدولیة.
 

 شاركت األخوات الثالث من أبوظبي من خالل نادي الجمباز الخاص بهن (لیتل
 ستارز - https://www.littlestarsabudhabi.com/) وحققت نتائج

 ملحوظة وحصلت على المركز األول في المرتبة رقم 1 و 4 في مستوى
 الجمباز لكل منهما في هاتین البطولتین.

  
 عالوة على ذلك ، وكجزء من أبطال مدارس أبوظبي الذي أقیم في أبوظبي

خالل شهري ینایر وفبرایر 2020 (
 https://champions.adsc.ae/schools) ، تمكنت أمیرة من الفوز

 بالمركز األول بشكل عام في المستوى األول ، بثالثة ذهبیات المیدالیات
 والمیدالیة الفضیة الواحدة ، ودانا تمكنت من الفوز بمیدالیتین فضیتین والفوز

 بالمركز الخامس في المستوى 2.
 

 الروابط أدناه تفتح أشرطة فیدیو یوتیوب لألخوات الثالث خالل مسابقاتهم في
 الوالیات المتحدة األمریكیة وكذلك في أبو ظبي:

 
  

 1- مسابقة Jana Douli للجمباز في الوالیات المتحدة األمریكیة -
https://youtu.be/Rt_JIpZZIdU 

 2- مسابقة دانا دوللي للجمباز في الوالیات المتحدة األمریكیة -
https://youtu.be/RCpvSS49Siw 

 3- مسابقة أمیرة دوللي للجمباز في الوالیات المتحدة األمریكیة -
https://youtu.be/-NWUmMUKdWU 

 4- دانا وأمیرة في أبطال مدارس أبوظبي -

https://youtu.be/HJnAgLa289c 

 
 
 
 

  مبروك النجاح الكبیر لألبطال الیافعین!
 
 
 
 
 
 
 

https://www.magicalclassic.com/
http://www.lightningcity.com/gasparilla.html
https://www.littlestarsabudhabi.com/
https://champions.adsc.ae/schools
https://youtu.be/Rt_JIpZZIdU
https://youtu.be/RCpvSS49Siw
https://youtu.be/-NWUmMUKdWU
https://youtu.be/HJnAgLa289c


 
 
 

 
 
 

 
 

Academic Tutoring Day on 11th March  

 

As a result of the recent changes, Academic Tutoring 

Day has been postponed.  

 

The new date will be communicated in term 3.  

 

 

 ی  وم التدریس األكادیمي في 11 مارس
 

  نتیجة  للتغیرات األخیرة ، تم تأجیل یوم التدریس األكادیمي .

 

 سیتم إبالغكم بالموعد الجدید خالل الفصل الثالث.
 

 
 

  
 

 


