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Report cards on February 6 

 
Parents will be able to access FS2 - Y6 online student 
progress reports through Orison portal on February 6 from 
3:00 pm onwards.  These are students' first progress 
reports for this year. However, our teachers are keeping 
you updated about the progress of your child through 
various means such as the unit assessment overview that 
is shared on Google Classroom, student work samples 
sent home, home communication books and other  
 
Channels. As a school, we strive for continuous feedback 
on student performance that results in positive gains.  

 
 تقارير الطالب 

 
سوف ٌتاح ألولٌاء األمور الكرام االطالع على تمارٌر اطفالهم من صفوف الروضة 

السادس من فبراٌر بعد الساعة الثالثة بعد االولى وحتى السنة السادسة ٌوم الخمٌس 
 الظهر، وذلن على نظام اورٌزون.

 هذه هً التمارٌر الرسمٌة األولى لهذا العام. علما أن معلمٌنا ٌمومون 
باطالعكم على آخر التطورات حول تمدم طفلن وفًما للنظرة العامة على تمٌٌم الوحدة 

التً ٌتم مشاركتها معكم فً غوغل كالس روم وعبر وسائل أخرى ومن خالل عٌنات 
 عمل الطالب المرسلة إلى المنزل وكتب االتصال المنزلٌة

 
 

فً المدرسة ، نحن نسعى جاهدٌن العطائكم تغذٌة راجعة مستمرة حول أداء الطالب 
 والتً تؤدي إلى تطورات إٌجابٌة فً عملٌة التعلم.



 
The Second Academic Tutoring Day is scheduled for 
March 11, where you will be able to meet with the teachers 
and get more feedback on your child’s performance. 
 
The link below takes you through the steps to access the 
reports. You will need to log in to your Orison account. 
Please feel free to contact Mr Imran  if you need additional 
help to access these reports. 
 
1- Open Website (Orison. School) 
2- Login with username and password  
3- Click on academics 
4- Click on gradebook 
5- Click on term 1 report card and view  
 
Steps to view report card link:  
https://drive.google.com/open?id=0B1_zR6uQALFUZW
h0ejlLSjFlVUxOcnZrQkVqVlNIMVUwaWFZ 
 
 
 
 

 

 

 
، حٌث ستتمكن من ممابلة  مارس 11كما تم تحدٌد ٌوم التدرٌس األكادٌمً الثانً فً 

 المعلم والحصول على مزٌد من التعلٌمات حول أداء طفلن. 
 

ٌنملن الرابط أدناه إلى خطوات الوصول إلى التمارٌر. ستحتاج إلى تسجٌل الدخول إلى 

الخاص بن. ال تتردد فً االتصال بالسٌد عمران إذا كنت بحاجة إلى  Orisonحساب 

 ه التمارٌر.مساعدة إضافٌة للوصول إلى هذ

 

 (Orison. Schoolالموقع االلكتروني ) فتح -1

 تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور -2

 انقر على األكاديميين -3

 انقر على دفتر التقديرات -4

  انقر على بطاقة تقرير الفصل األول - 5

 رابط الخطوات :

https://drive.google.com/open?id=0B1_zR6uQA
LFUZWh0ejlLSjFlVUxOcnZrQkVqVlNIMVUwaWF
Z 
 
 

 

 
 
Sheikh Zayed Bin Sultan competition for 
memorizing the Holy Quran. 

 
We are pleased to inform you that our school is 
participating in the ninth Sheikh Zayed Bin Sultan 
Memorization Competition for the Holy Quran, organized by 
the International Community School - main branch / 
Mushrif. 
 
We look forward to your cooperation. We ask you to follow 
up with your children so that they will be memorizers of the 
Book of God - the Almighty - inshallah.  May Allah make us 
and you among the people of the Qur’an. 
 
 
 
 
The target age groups are: 
 
1- First grade FS2  
2- The second + third grade/ Years 4 + Years 3 
 
3- Fourth grade + fifth grade/  Years 5 + Years 6 
4- All grades and stages - 6 Years and Beyond. 
  
If you are interested, please see the below link for more 
information. 
 
Note: please do not fill the form included in the link, just 
send an email with your child's name to the Islamic 
teacher. 
 

 

 مسابقة الشيخ زايد بن سلطان لحفظ القرآن الكريم.

 
إعالمكم مشاركة مدرستنا فً مسابمة الشٌخ زاٌد بن سلطان لحفظ المرآن الكرٌم  ٌسرنا

الفرع الرئٌسً/  -فً موسمها التاسع، والتً تنظمها مدرسة انترناشونال كومٌنتً 

 المشرف. 

 

 –تواصلكم معنا والتعاون على تدرٌب ابنائنا  الطلبة لٌكونوا حفظة كتاب هللا  راجٌن

فً المستمبل  إن شاء هللا تعالى لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : ) من لرأ المرآن وتعلم  –عز وجل 

وعمل به ألبس والداه ٌوم المٌامة تاجاً من نور ضوؤه مثل ضوء الشمس , وٌكسى 

 فٌموالن بما كسٌنا هذا ؟ فٌمالوالداه حلتٌن 

 بأخذ ولدكما المرآن ( 

 جعلنا هللا وإٌاكم من أهل المرآن وحفظته ....

 

 ونفٌدكم أن الفئات العمرٌة المستهدفة من طالبنا هً: 

 FS2 /الصف األول   -1 ●

   Years 4 + Years 3الصف الثانً + الثالث  -2 ●

   + YearsYears 6 5الصف الرابع + الصف الخامس   -3 ●

 وما بعدها. Years 6 -كافة الصفوف والمراحل  -4 ●

 

 

  إذا كنت ترغب بمشاركة طفلن ٌرجى االطالع على المرفك ادناه

مالحظة : ٌرجى عدم تعبئة االستمارة الموجودة بالمرفك فمط ارسل اسم طفلن والفئة 

 عبر البرٌد االلكترونً لمعلمً التربٌة االسالمٌة للطفل .

 

https://drive.google.com/open?id=0B1_zR6uQALFUZWh0ejlLSjFlVUxOcnZrQkVqVlNIMVUwaWFZ
https://drive.google.com/open?id=0B1_zR6uQALFUZWh0ejlLSjFlVUxOcnZrQkVqVlNIMVUwaWFZ
https://drive.google.com/open?id=0B1_zR6uQALFUZWh0ejlLSjFlVUxOcnZrQkVqVlNIMVUwaWFZ
https://drive.google.com/open?id=0B1_zR6uQALFUZWh0ejlLSjFlVUxOcnZrQkVqVlNIMVUwaWFZ
https://drive.google.com/open?id=0B1_zR6uQALFUZWh0ejlLSjFlVUxOcnZrQkVqVlNIMVUwaWFZ


 
 
https://drive.google.com/open?id=0B1_zR6uQALFURHhH
RWRBWlVlYlpxSVJtSFZFR2taSDdfdkF3 
 
 

 
 
 

 

https://drive.google.com/open?id=0B1_zR6uQALFURHhHRW
RBWlVlYlpxSVJtSFZFR2taSDdfdkF3 
 

 

 

 

 
Sports Day 

 
Sound Body Makes Sound Mind 

It is a fact; physical exercise enhances mental equilibrium 

and the ability to enjoy life. 

The first sports day event will be held in the school football 

field on Wednesday 5th February  and Thursday 6th 

February 2020, for all classes, FS2-Y6, as per the 

schedule below: 

Day Time Class 
Wednesday 
5th 

8:30-10:30 
Group  A 

 Fs2 

Wednesday 
5th 

11:00-1:00 
Group  B 

Y5 & Y6  

Thursday 6th 8:30-10:30 
Group A 

Y1 & Y2  

Thursday 6th 11:00-1:00 
Group B 

Y3 & Y 4  

 

Students will be grouped as per their House teams, 

(Falcons, Ghazals, Camels, Horses), each with a specific 

color 

 

Parents are invited to attend the activities. There will be a 

friendly competition for parents too. If you wish to 

participate, please come in sports gear. 

Team houses colours 

    Falcons = Blue         Camels = Green      

      Ghazal = yellow              Horses  = Red                                                                        

 
If you are not sure what House your child belongs to, 
please check his/ her Google Classroom. Teachers will be 
posting a reminder list. 

 

 اليوم الرياضي

 فً الجسم السلٌم العمل السلٌم

 

نها حمٌمة ، ممارسة الرٌاضة البدنٌة تعزز التوازن العملً والمدرة على االستمتاع إ

 بالحٌاة.

فبراير  5يومي األربعاء سٌعمد أول ٌوم رٌاضً فً ملعب كرة المدم المدرسٌة  

 وفمًا للجدول أدناه:،  Y6-FS2، لجميع الفصول ،  2222فبراير  6والخميس 

 

 

 

 

تحدٌد فرق الطالب وفمًا النتمائهم فً مجموعاتهم اي )الصمور والغزالن سٌتم 

 والجمال والخٌول( ، ولكل منها لون محدد

 

 

اآلباء مدعوون لحضور األنشطة. ستكون هنان مسابمة ودٌة لآلباء واألمهات أًٌضا. 

 إذا كنت ترغب فً المشاركة ، ٌرجى الحضور فً األلعاب الرٌاضٌة.

 األلوان:فريق منازل 

 

  األخضر= لجمال ا     األزرق= الصقور                 

 االصفر=الغسالن        األحمر = الخيول                      

 

إذا لم تكن متأكًدا من المنزل الذي ٌنتمً إلٌه طفلن ، فالرجاء التحمك من صفحته / 

 تذكٌر.. سٌموم المعلمون بنشر لائمة Google Classroomصفها على 

 

https://drive.google.com/open?id=0B1_zR6uQALFURHhHRWRBWlVlYlpxSVJtSFZFR2taSDdfdkF3
https://drive.google.com/open?id=0B1_zR6uQALFURHhHRWRBWlVlYlpxSVJtSFZFR2taSDdfdkF3
https://drive.google.com/open?id=0B1_zR6uQALFURHhHRWRBWlVlYlpxSVJtSFZFR2taSDdfdkF3
https://drive.google.com/open?id=0B1_zR6uQALFURHhHRWRBWlVlYlpxSVJtSFZFR2taSDdfdkF3


 
 

Health and hygiene reminders 

 

If your child is sick, please send an email to the class 

teacher, nurse and section supervisor and transportation 

coordinator if the child uses the school bus. 

 

Please remind your child to wash his/ her hands before 

eating and after using the bathroom. It is helpful to have a 

sanitizer in the school bag.  

 

Children must also be reminded to use a tissue when 

coughing or sneezing so as not to spread germs, if any, 

around. 

 
 تذكير: الصحة والنظافة

 
إذا كان طفلن مرًٌضا ، فالرجاء إرسال رسالة برٌد إلكترونً إلى معلم الصف ، والى 

الممرضة والمشرفة على المسم واٌضا منسك النمل إذا كان الطفل ٌستخدم الحافلة 
 المدرسٌة.

 
ٌد وجود مطهر ٌرجى تذكٌر طفلن بغسل ٌدٌه لبل األكل وبعد استخدام الحمام. من المف

 فً الحمٌبة المدرسٌة.
 

ٌجب أًٌضا تذكٌر األطفال باستخدام مندٌل عند السعال أو العطس حتى ال ٌنشروا 

 الجراثٌم إن وجدت.

 

 
 
After School Activities  
 
ASA lists have been sent by email. Please look for your 
child's name to know which activity your child has been 
assigned to, which teacher and in what room. 
 
Points to be considered : 
 
-Start date of ASA is 3/2/2020 each Monday and 
Wednesday.  
-End date of ASA IS 22/04/2020 
- One activity for each student . First come first Served. If 
the first chosen option is full we have chosen the second 
option. 
-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 may be applicable to Art and Craft (My ID) Activity 
  

 

 لنشاطات المدرسيةا

عبر البرٌد اإللكترونً ، الرجاء البحث عن اسم طفلن لمعرفة  ASAتم إرسال لوائم 

 غرفة.النشاط الذي تسجل طفلن به ، وبأي معلم وفً أي 

 

 النماط الواجب مراعاتها:

 

 كل ٌوم االثنٌن وٌوم األربعاء. 3/2/2020هو  ASAتارٌخ بدء  -

 22/04/2020هو   ASAٌكون تارٌخ  نهاٌة األنشطة  -

نشاط واحد لكل طالب. من ٌأتً أوال، ٌخدم أوال. إذا كان الخٌار األول المختار  -

 ممتلئًا ، فمد اخترنا الخٌار الثانً.

تم توفٌر وسائل النمل من لبل المدرسة. ٌجب أن ٌتم اصطحاب األطفال فً ال ٌ-

 مساًء. أولئن الذٌن ٌبمون متأخرٌن لن ٌُسمح لهم باالستمرار فً النشاط. 3:45الساعة 

 لد تنطبك الرسوم على نشاط الفنون والحرف )هوٌتً( -

 

 

 

 

Student Council activity 

 

The Student Council, in collaboration with the Red 

Crescent, and under the supervision of the social worker 

Ms. Heba, collected “various personal items” and 

presented them to the school workers. That was meant to 

enhance empathy and care within our students. 

 

We thank the Red Crescent for leading this initiative and for 

their continuous support. 

 

 

 نشاط االتحاد الطالبي 

االخصائٌة  مجموعة االتحاد الطالبً تحت رعاٌة الهالل األحمر باشراف لامت

االجتماعٌة هبه  بجمع التبرعات العٌنٌة الممدمة من أولٌاء األمور لمساعدة العمال 

 حٌث تم ترسٌخ معانً التعاون والمحبة والفرح من خالل هذا النشاط .

 

نشكر الهالل األحمر على هذه المبادرة السامٌة وعلى دعمهم المتواصل لمسٌرتنا 

والفعالٌات والمبادرات الفعالة التً تهدف الى غرس التعلٌمٌة من خالل هذه األنشطة 

 المفاهٌم المٌمة وإثراء مسٌرتنا التعلٌمٌة. 

 

 



Thank you Ms. Heba for leading all the humane initiatives 

in Branch 4. 

 

 

 

 

 

 

شكرا الى السٌدة هبة على مبادراتها االنسانٌة المستمرة والفعالة فً مدرستنا، الفرع 

 الرابع.

 

 

 

Upcoming Trips and Events in February  

ASA Start Date 3/02/2020 

National Environment Day 4/02/2020  

Sports Day  5, 6/02/2020 

Abu Dhabi Science Festival 06/02/2020 for Y5 Students 

 Y6 Trip 19/02/2020   

Y1 Trip 24,25/02/2020 

Y3 Trip 27/02/2020 

 

 

 تواريخ مهمة

 03/02/2020تارٌخ البدء بأنشطة ما بعد المدرسه 

 04/02/2020ٌوم البٌئة العالمً 

 5,6/02/2020وم الرٌاضة  ي

 06/02/2020مهرجان ابو ظبً للعلوم لطالب السنه الخامسه 

 11/02/2020رحلة طالب السنة السادسة 

 24,25/02/2020رحلة طالب السنة األولى 

 27/02/2020رحلة طالب السنة الثالثة 

 

 

 

 

  
 

 


