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Weekly Quote 

Education is What Remains After One Has Forgotten Everything He Learned in School 

Einstein 
 

 
 
Testing in Primary/ Assessments 
 
 
To help you stay up to date with students’ learning, we 
have introduced an assessment overview in the areas of 
English and Maths at the start of each unit. Through 
these units, you would be able to keep abreast with the 
focus objectives, relevant assessments and assignments 
designed by teachers to formatively assess students’ 
progress. In other English curricular areas, children will 
continue to experience a variety of discussion, 
writing-based and practical tasks that will allow 
teachers to monitor children’s understanding. Teachers 
give children regular feedback on their learning so that 
they understand what it is that they need to do to 
improve.' 
 
This means that the assessments we do at the end of 
each unit will be considered as the formal assessment. 
As you already know, we have started sending out an 
assessment overview before the start of that unit in 

 
 االمتحانات/ التقییم في الصفوف االبتدائیة

 
 

 لمساعدتك على متابعة ما یتعلمه ولدكم /ابنتكم  في المدرسة، نقدم لكم
   نظرة عامة عن التقییم في مواد اللغة اإلنجلیزیة والریاضیات  فقد قسمنا
 المواد الى وحدات  حیث من خالل هذه الوحدات ، ستتمكن من مواكبة

 أهداف التركیز والتقییمات والواجبات ذات الصلة التي صممها المعلمون
 لتقییم تقدم الطالب بشكل فعال ومستمر. في مجاالت المواد االنكلیزیة

 االخرى والتي هي من المنهاج البریطاني، سیستمر األطفال في تجربة
 مجموعة متنوعة من المهام التي تستند إلى الكتابة والتطبیق العملى والتي

 ستتیح للمعلمین مراقبة فهم األطفال وتقدمهم وتحصیلهم. یقدم المعلمون
 إلى األطفال تغذیة راجعة وتعلیقات منتظمة حول تعلمهم حتى یفهموا ما

  یجب علیهم القیام به لتحسین فرص التعلم والتقدم
 

 هذا یعني أن التقییمات التي نقوم بها في نهایة كل وحدة ستكون هي التقییم

 الرسمي. وكما سبق وارسلنا قبل االجازة الشتویة، فاننا اعتمدنا تحضیر

 نظرة عامة عن التقییم  عن كل وحدة تعلمیة تكون موجودة في غوغل

 كالسروم بحیث تطلعون على مخطط الدرس و االهداف المطلوبة والتقییم



class (with examples of questions); and when we have 
completed the unit, there will be assessments. 
 
 
 
 
What this also means is, we will not be having the usual 
end- of- term or end- of- year final exams, in all 
English National Curriculum subjects (ENC). Childrens' 
learning will be measured regularly, as per the units 
overview shared in your child's google classroom. 
General testing will be done through UK standardized 
tests, such as NGRT reading standardized testing for 
Years 3- 6; Read Write Inc. for FS2- Year 3; CAT4 for 
Year 3; Phonics Screening Assessment at the end of Year 
1; and SATs at the end of Year 2 and Year 6.  
 
We will be reporting to you on your child's progress and 
attainment of objectives regularly. Academic Tutoring 
Day will give you the opportunity to look at your child's 
work and understand their progress as would be 
reported by the teacher. 
 
For Ministry Of Education (MOE) subjects, teachers will 
be doing formative assessments too. Unlike the English 
subjects, however, these have assigned dates and the 
schedule was shared with you before the winter 
holiday. Reporting of achievement of MOE subjects will 
be done the same way as ENC subjects, on report cards 
and during Academic Tutoring Day.  

 
Your role as a parent would best be through 
encouraging your child to read both English and Arabic 
stories/ books, and through practicing math. Regular 
reading with your child, whether it is a child- selected 
book or a book assigned by the teacher on the Bug Club 
platform will greatly enhance your child’s chances to 
develop literacy skills. 
 
I hope I succeeded in clarifying and answering  your 
queries about how assessments are done in Branch 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قبل أن تبدأ الوحدة في الفصل (مع أمثلة على األسئلة) وعند االنتهاء من

 الوحدة ، ستكون هناك التقییمات المحددة فیها والتي ستعكس أداء الطالب.

 

 ما یعنیه هذا أیًضا هو أننا لن نجري االمتحانات النهائیة المعتادة لنهایة

  الفصل أو في نهایة العام ، في جمیع مواد المناهج الوطنیة اإلنجلیزیة

 

 (ENC). سیتم قیاس تعلم األطفال بشكل منتظم ، حسب ما قمنا بارساله

google لكم عن  الوحدات التي تمت مشاركتها في الفصول الدراسیة في 

 لطفلك. سیتم إجراء اختبارات عامة من خالل االختبارات الموحدة

 المعتمدة في المملكة المتحدة ، مثل اختبار NGRT القیاسي للقراءة

 للسنوات 3-6 ؛ قراءة Write Inc. لـ FS2- السنة 3؛ CAT4 للسنة 3

 ؛ تقییم فحص الصوتیات في نهایة السنة 1 ؛ و SATs في نهایة العامین 2

 و 6 سنوات.

 
 سنبلغك عن تقدم طفلك وتحقیق األهداف بانتظام.  سوف  یمنحك

 یوم  التدریس األكادیمي  الفرصة للنظر في عمل طفلك وفهم تقدمه وفًقا 
  لما ذكره المعلم

 
 بالنسبة لمواضیع وزارة التعلیم (MOE) ، سیقوم المعلمون بإجراء

 تقییمات تكوینیة مستمرة أیًضا. إنما على عكس المواد اإلنجلیزیة ، فقد تم

 تحدید تواریخ لها وقد سبق وتم مشاركة الجدول معك قبل االجازة

 الشتویة. سیتم إبالغكم عن تقدم ولدكم في  موضوعات وزارة التربیة

 بنفس طریقة موضوعات ENC من خالل بطاقات التقاریر وأثناء یوم

 التدریس األكادیمي.

 

 ما هو دورك في هذه المرحلة؟ أفضل ما یمكنكم القیام به لمتابعة التعلم،

 یكون  من خالل تشجیع طفلك على قراءة  القصص / الكتب اإلنجلیزیة

 والعربیة ، ومن خالل ممارسة الریاضیات. ستؤدي القراءة المنتظمة مع

 طفلك ، سواء كان كتاًبا تم اختیاره من ِقبل الطفل أو كتاًبا یعینه المعلم على

 منصة Bug Club ، إلى تعزیز فرص طفلك في تطویر مهارات القراءة

 والكتابة لدیه بشكل كبیر. إن القدرة على القراءة بطالقة تظهر التطور

  اللغوي لدى الطالب.

 
 امل ان اكون قد اجبت على اسئلتكم واستفساراتكم العدیدة بخصوص

  أسالیب ومواعید االمتحانات في الفرع الرابع.
 
 
 



 
 
 
Reminder:  
 
 
MOE Exams schedule 
 

 
 

 
 

 
  للتذكیر:

 
 

 جدول امتحان المواد الوزاریة
 

 

 
Message from the accountant 
  
Please be reminded that your child’s/children’s School 
Fee for Term 2 are now overdue. 
 
You are requested to settle the dues before 23rd 
January 2020. 
 
If you have already settled the dues, we thank you and 
ask you to ignore this reminder. 
 

 رسالة من المحاسب
 

 یرجى تذكر أن رسوم مدرسة طفلك / أطفالك في الفصل الدراسي الثاني
  قد استحقت.

 
 یطلب منك تسویة المستحقات قبل 23 ینایر 2020.

 
 إذا كنت قد قمت بالفعل بتسویة المستحقات ، نشكرك ونطلب منك تجاهل

 هذا التذكیر.

 

 

lema program 23/1/2020 
 
Program Lema? One of the initiatives of the Department 
of Education and Knowledge in cooperation with the 

 برنامج لم ؟ في 23/1/2020

 برنامج لم ؟ احدى مبادرات دائرة التعلیم والمعرفة بالتعاون مع شركة

 مبادلة في مجال تطویر وترویج العلوم والتكنولوجیا والهندسة



Mubadala Company in the field of developing and 
promoting science, technology, engineering and 
mathematics in the Emirate of Abu Dhabi, as it aims to 
encourage male and female students at an early age to 
explore science and technology. 
In support of this initiative, the International 
Community School decided to take part in this event. 
The activity will take place in school on Thursday, 
January 23, 2020, during the day and open for Yr1 until 
Yr6. 

 

 والریاضیات في إمارة أبوظبي حیث أنه یهدف لتشجیع الطلبة والطالبات

 في مراحل عمریة مبكرة الستكشاف العلوم والتكنولوجیا .

 ولدعم هذه المبادرة السامیة قررت مدرسه االنترناشونال كومیونتي

 المشاركة بالعروض التي تقام خالل الیوم الدراسي وعلیه سیكون یوم

 الخمیس 23 ینایر 2020 یوم مفتوح للصفوف الدراسیة من مرحلة

 الروضة الثانیة حتى السنة السادسة .

 
EID updates 

 

Thank you to all the parents who came to school and 
submitted the original Emirates IDs. 
 
For the rest of the parents, kindly visit our registration 
office in order to finalise this matter. 
 
As mentioned in our previous email to you, we have 
received a list from ADEK indicating the students with 
the missing parent's Emirates IDs. 
 
Kindly comply at the earliest. 
 
 

 بطاقة الهویة اإلماراتیة االصلیة
 

 شكًرا لجمیع اآلباء الذین حضروا إلى المدرسة وقدموا بطاقات هویة
 اإلمارات األصلیة.

 
 بالنسبة لبقیة اآلباء ، یرجى زیارة مكتب التسجیل لدینا من أجل االنتهاء

 من هذه المسألة.
 

ADEK كما ذكرنا في بریدنا اإللكتروني السابق إلیك ، تلقینا قائمة من 
  تشیر إلى الطالب الذین ما زالوا یفتقدون بطاقات هویة الوالد االصلیة.

 
 یرجى االمتثال في أقرب وقت ممكن

 

 

Registration for 2020- 2021 
 
Registration is now open for existing students and for 
their new siblings only.  
 
You have received a detailed email on that. 
 
Remember, your child’s seat will not be reserved if you 
do not register again and pay the registration fee.  
 
Registration of new students will be open on January 
26, 2020.  

 التسجیل للعام 2020- 2021

 

 التسجیل مفتوح اآلن للطالب الحالیین وأشقائهم الجدد فقط.

 

 لقد تلقیت بریًدا إلكترونًیا مفصًال حول ذلك.

 

 تذكر ، لن یتم حجز مقعد طفلك إذا لم تقم بالتسجیل مرة أخرى ودفع رسوم

 التسجیل.

 

 سیتم فتح تسجیل الطالب الجدد في 26 ینایر 2020

 

 
Mental Math Genius Kids Class Postponed  

On behalf of  Genius kids centre, we would like to let 

you know that the Mental Math course which was 

 تأجیل الریاضیات الذهنیة لألطفال في هذا األسبوع

 نیابة عن مركز األطفال العباقرة، نود أن نعلمك أن دورة الریاضیات

 الذهنیة التي كان من المفترض أن تبدأ أمس األربعاء 15 ینایر 2020 تم



supposed to start yesterday, Wednesday 15th January 

2020 will be  next week, Wednesday 22nd. Registration 

will continue this week in Genius Kids venue. 

 

For More information please contact Ms Hilda Al Halabi, 

the programme coordinator, on her cell phone 

0569904925. 

 تأجیلها إلى األسبوع المقبل األربعاء 22 منه.  یستمر التسجیل هذا

  األسبوع في مركز األطفال العباقرة نفسه.

 

 لمزید من المعلومات ، یرجى االتصال بالسیدة هیلدا الحلبي ، منسقة

 البرنامج ، على هاتفها المحمول 0569904925.
 

 

Upcoming dates 

Tuesday February 11- 13, 2020- Half term holiday 

Thursday March 26, 2020- End of term 2  

Monday February 3 , 2020  First day of ASA 

 تواریخ مهمة

   الثالثاء 11 - 13 فبرایر 2020 -إجازة نصف المدة

 الخمیس 26 مارس 2020 - نهایة الفصل 2

 االثنین 3 فبرایر الیوم األول ألنشطة ما بعد المدرسة

 

  
 


