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Cross-Site Professional Development Sessions  
 
The growth of ICS brings with it growth and wealth 
in resources and talents. In line with the directions 
of ICS Board of Directors, cross- site meetings are 
held twice per term to create the opportunity to 
share best practices and to align values and 
processes amongst International Community 
Schools.  
 

 جلسات التطویر المهني عبر المواقع
 

  إن نمو مدارس االنترناشونال كومیونیتي،
 یجلب معه النمو والثروة في الموارد والمواهب. تمشیا مع توجیهات

 وتطلعات مجلس ادارة مدارسنا، یتم عقد اجتماعات عبر المواقع مرتین
 في الفصل الواحد إلتاحة الفرصة لتبادل أفضل الممارسات ومواءمة القیم

  والعملیات بین مدارس االنترناشونال كومیونیتي
 

 في یوم الثالثاء الموافق 22 ینایر ، انقسم أعضاء هیئة التدریس في
 المدارس الثالث إلى ثالث مجموعات ، كل من طاقم التعلیم االبتدائي;



On Tuesday, January 22, the faculty from all three 
schools split in three groups, Primary, Intermediate 
and Secondary,  and MOE staff, each met in one of 
the campuses. Branch 4 hosted all primary teachers and 
Ms. Ambreen lead a session about strengthening 
literacy through writing in primary school.  
 
The session was lively and inspiring. Lots of valuable 
stimulus was presented and experimented with 
during the session. Our teachers will undoubtedly 
be implementing these in their teaching, all for the 
improvement of learning.  
 

 
 
 

 والمتوسط   والثانوي ومعلمي مواد التربیة والتعلیم ، حیث التقى كل منهم
  .في واحدة من المدارس

 
 استضاف الفرع الرابع جمیع معلمي المرحلة االبتدائیة ، وقادت السیدة
 أمبرین جلسة حول تعزیز معرفة القراءة والكتابة من خالل الكتابة في

 المدرسة االبتدائیة
 
 

 كانت الجلسة حیة وملهمة. تم تقدیم الكثیر من الحوافز القیمة وتم تجریبها

 أثناء الجلسة. سیقوم مدرسونا بال شك بتنفیذ هذه في التدریس ، كل ذلك

 لتحسین التعلم.

 

 

 
Lema Program 
 
This is one of the initiatives of the Department of 

Education and Knowledge held in cooperation with 

Mubadala in an effort to develop and promote science, 

technology, engineering and mathematics in the 

Emirate of Abu Dhabi. It aims to encourage male and 

female students at an early age to explore science and 

technology. 

 

Branch 4 hosted Lema crew today in the school 

auditorium. Every class from Year2- year 6 enjoyed the 

show and some even participated in the experiments on 

the stage.  

 

We hope your children go home today with lots of 

stories and excitement to share with you! 

 

  برنامج "لم"

 هذه واحدة من مبادرات دائرة التعلیم والمعرفة التي عقدت بالتعاون مع

 مبادلة في محاولة لتطویر وتعزیز العلوم والتكنولوجیا والهندسة

 والریاضیات في إمارة أبوظبي.  بحیث ان الهدف تشجیع الطالب

 والطالبات في سن مبكرة على استكشاف العلوم والتكنولوجیا.

 

 

 

 الفرع 4 استضاف طاقم لیما الیوم في قاعة المدرسة. استمتعت كل

 الصفوف من السنة الثانیة - 6 بالمشاركة  والحضور.  كما تسنى للبعض

 المشاركة في التجارب على المسرح.

 

 نأمل أن یذهب أطفالك إلى المنزل الیوم مع الكثیر من القصص واإلثارة

 لمشاركتها معك!

 

 

 



 
 
 
 

 

 

 

Children’s play 
 
We have noted that some children play roughly with 
each other. Often this kind of play ends with either a 
fight or an unintentional injury. In all cases,  your child’s 
safety is compromised.  
 
Though students are never left unattended, still such 
wrong interactions may happen and do lead to mishaps. 
Please keep reminding your children about the 
importance of safe play, and that if one is hurt, one 
should tell the teacher and not hit back!  
 
Your support is always essential!  
 

 لعب األطفال

 لقد الحظنا أن بعض األطفال یلعبون مع بعضهم البعض أحیانا بطریقة

 عنیفة. غالًبا ما ینتهي هذا النوع من اللعب إما بالقتال أو بإصابة غیر

 مقصودة. في جمیع الحاالت ، تتعرض سالمة طفلك للخطر.

 

 على الرغم من اننا ال نترك الطالب بدون مراقبة أبًدا ، إال أن مثل هذه

 التفاعالت الخاطئة قد تحدث وتؤدي إلى حوادث غیر مرغوبة. یرجى

 االستمرار في تذكیر أطفالك بأهمیة اللعب اآلمن ، وأنه في حالة إصابة

 أحد ، یجب إخبار المعلم وعدم الرد!

 

 دعمكم ضروري دائما!

 

 
Reregistration for 2020- 2021 

 

Due to parental requests, we have extended re 

registration of existing students and siblings till Sunday 

January 26. Another detailed email was sent yesterday 

to all parents from the Office of Students Affairs. If you 

are still unsure, please see Ms. Chadia or Mr. Imran 

everyday between 7:00- 3:00 pm. 

 

 إعادة التسجیل للعام 2021-2020
 

 تلبیة لطلبات أولیاء األمور ، قمنا بتمدید تسجیل الطالب واألشقاء
 الحالیین حتى یوم األحد 26 ینایر. تم إرسال برید إلكتروني مفصل آخر

  أمس إلى جمیع أولیاء األمور من مكتب شؤون الطالب.
 
 

 إذا كنت ال تزال غیر متأكد  من كیفیة التسجیل، فالرجاء مراجعة السیدة
 شادیة أو السید عمران یومًیا بین الساعة 7:00 صباًحا و 3:00 مساًء.

 
 سیفقد الطفل مقعده / مقعدها إذا لم یتم التسجیل.



A child will lose his/ her seat if re registration is not 

done. 

 

New registration will open on Sunday 26th, 2020. 

 

 
 سیتم فتح تسجیل الطالب الجدد یوم األحد الواقع فیه 26 ینایر، 2020.

 

 

Final Football Match  
 
Yesterday, Wednesday January 22, the school football 
club had their final game. After 6 weeks of practice with 
Mr. Sean and Ms. Sara, the boys clearly show that they 
have learnt a wide range of skills and implemented 
them into the football games they played as the weeks 
progressed. The standard  and the techniques continued 
to improve as the boys pursued their training.  
 
Well done to all the boys and we hope they keep up this 
activity in the months ahead! 
 
 

 

 ا لمباراة النهائیة لكرة القدم
 

 باألمس ، األربعاء 22 ینایر ، كان نادي كرة القدم في المدرسة قد لعب
 مباراته األخیرة. بعد 6 أسابیع من التدریب مع السید شون والسیدة سارة ،
 أظهر األوالد بوضوح أنهم تعلموا مجموعة واسعة من المهارات وقاموا
 بتنفیذها في ألعاب كرة القدم التي لعبوها مع تقدم األسابیع. استمر المعیار

 والتقنیات في التحسن مع استمرار األوالد في تدریبهم
. 
 

 أحسنت لجمیع األوالد ونأمل أن یواصلوا هذا النشاط في األشهر القادمة!

 

 

 
Uniform compliance 
 
Unfortunately, many of our students are not fully 
complying with the school uniform particularly school 
jackets.  
 
Wearing school uniform is one way to teach our 
children respect for rules and regulations. We ask you 
to help us instill the importance of abiding by rules in 
our children. It starts at school age with something as 
little as wearing the right school jacket.  
 
Your support in this matter is essential. 

 االلتزام بالزي المدرسي

 

 لسوء الحظ ، فإن العدید من طالبنا ال یمتثلون تماًما للزي المدرسي

 وخاصة السترات المدرسیة.

 ارتداء الزي المدرسي هو احد االسالیب لتعلیم أطفالنا احترام القواعد

 واللوائح. نطلب منك مساعدتنا في غرس أهمیة االلتزام بالقواعد لدى

 أطفالنا. یبدأ األمر في سن المدرسة بشيء بسیط أقله ارتداء سترة المدرسة

 المناسبة.

 دعمكم في هذه المسألة ضروري.



 
 

 

 
Bus Pick up 

 

For smooth and safe operations, it is of utmost 

importance that you inform our bus supervisor, Ms. 

Fatima, or Ms. Anood, the receptionist, that you want to 

pick your child yourself and not go home by bus. 

 

Please do not pick the child yourself from the bus area. 

We shall bring your child to the reception to be picked 

up.  

 

Contact details for Ms. Fatima: 

Cell: 0588316345 

Email:  

br4transportation@icschool-uae.com 

 النقل المدرسي

 

 من اجل ان تكون االجراءات في المدرسة سلسة وآمنة ، من األهمیة

 بمكان أن تخبر مشرفة الحافالت لدینا ، السیدة فاطمة ، أو السیدة عنود ،

 موظفة االستقبال ، أنك ترید أن تاخد طفلك بنفسك وعدم ذهابه إلى المنزل

  بالحافلة.

 

 یرجى عدم أخذ  الطفل بنفسك من منطقة الباص. سنحضر طفلك إلى

 مكتب االستقبال لیتم استالمه.

 

 تفاصیل االتصال للسیدة فاطمة:

 الخلیوي: 0588316345

 البرید اإللكتروني:

br4transportation@icschool-uae.com 

 

 

 

 

 

After school Activities  

We are glad to open Online Registration for After School 

Activities (ASA) programmes / Term 2. 

Please choose one activity for each student . First come 

first served. If the first chosen option is full we will 

count in the second option  and the confirmation will be 

sent later to parents by email. 

Note : No transportation is provided by the school. 

Children should be picked up at 3:45 PM sharp. Those 

who stay late will not be allowed to continue in the 

activity . 

Fees applicable to Art and Craft (My ID) Activity 

 النشاطات الالمنهجیة

 یسعدنا فتح التسجیل عبر اإلنترنت لبرامج األنشطة بعد المدرسة / الفصل

 الدراسي الثاني.

 یرجى اختیار نشاط واحد لكل طالب. من یأتي أوال، یكون له االولویة.

 إذا كان الخیار األول ممتلًئا ، سوف نسجل الخیار الثاني وسیتم إرسال

 التأكید الحًقا إلى أولیاء األمور عبر البرید اإللكتروني.

 مالحظة: ال یتم توفیر وسائل النقل من قبل المدرسة. یجب أن یتم التقاط

 األطفال في الساعة 3:45 مساًء. أولئك الذین یبقون متأخرین لن ُیسمح

 لهم باالستمرار في النشاط.

 الرسوم مطبقة على نشاط الفنون والحرف فقط

 یرجى مناقشة البرنامج مع طفلك قبل ملء هذا النموذج اد لن یكون لدیكم



Please discuss the program with your child before filling 

this form . There is no opportunity to change. 

Deadline for registration is Monday 27th January 

2020.  

Please use your child email to access the links below if 

you want to register your child. 

After School Activities Year 2 & 3  

https://forms.gle/jFF3rs29FdBLMcb78 

After School Activities Year  4 &5 & 6 

https://forms.gle/nTPFRzCST3RTL5Qm6 

Looking forward to a pleasant Term. 

 

 فرصة لتغییر اختیاركم خاصة ادا كانت االعداد مكتملة.

 آخر موعد للتسجیل هو اإلثنین 27 ینایر 2020.

 یرجى استخدام البرید اإللكتروني لطفلك للوصول إلى الروابط أدناه إذا

 كنت ترغب في تسجیل طفلك.

  أنشطة ما بعد المدرسة للسنه الثانیه والثالثه

https://forms.gle/jFF3rs29FdBLMcb78 

  أنشطة ما بعد المدرسة للسنه الرابعه والخامسه

https://forms.gle/nTPFRzCST3RTL5Qm6 

 

  نتطلع الى مشاركة األطفال باالنشطة واالستمتاع بها.
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