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Weekly Parents’ Newsletter 

Week 10 |  May  28th |  Term 3 

أولٌاء نشرة األسبوعٌة األمور   

 ٣ الفصل|  22 ماٌو|  10 األسبوع

MESSAGE FROM PRINCIPAL المدٌرة من رسالة 
 
I welcome you back after Eid holiday. I hope you 
got to have a relaxing time with your family and 
enjoyed the unusual Eid times.  
 
In an effort to unify ICS image, all ICS branches 
have adopted this new look for our Weekly 
Newsletter. Together we continue to strive to do 
better at all times. 
 
I have received several requests from parents 
asking for live sessions to be moved to the 
afternoon. Unfortunately, this is not possible. Our 
timing is from 8:00- 2:00; and though several  
parents would want the sessions to be in the 
afternoon, I have other parents who would not 
approve of that. I am sure you have an adult 
staying with your child while you are at work. 
Please train that person to attend the session with 
your child. 
 
I hope you find a solution this weekend. 
 
Last week we sent you a Google survey on our 
Distance Learning practices. Very few parents 
responded. Please try and respond this weekend. 
Your thoughts will help us plan better. 

 

 

 

https://forms.gle/sBgJnDTK8RuYdNf88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قد تكونوا أن آمل. العٌد عطلة بعد أخرى مرة بكم أرحب
 مسلٌة بؤوقات واستمتعتم عائالتكم مع امرٌح   اوقت   قضٌتم
 .العٌد هذا اعتٌادٌة غٌر

 

 ICS فروع جمٌع تبنت،  ICS صورة لتوحٌد محاولة فً

،  امع  . األسبوعٌة اإلخبارٌة لرسالتنا الجدٌد المظهر هذا

 .المجاالت جمٌع فً أفضل أداء لتحقٌق سعٌنا نواصل

 
 نقل ٌطلبون الذٌن اآلباء من الطلبات من البعض تلقٌت لقد

 هذا، الحظ لسوء. الظهر بعد ما فترة إلى الحٌة الجلسات

 وعلى؛  0:00 -00: 8 الساعة من توقٌتنا. ممكن غٌر
 تكون أن فً ٌرغبون اآلباء من العدٌد أن من الرغم

 آخرٌن آباء لدى أن إال،  الظهر بعد ما فترة فً الجلسات
 لدٌكم أن من متؤكدة أنا. هذا مع تتناسب ال قد اخرى ظروف

 ٌرجى. العمل فً وجودكم أثناء طفلك مع ٌقٌم ابالغ   اشخص  

 .طفلك مع الجلسة حضور على الشخص هذا تدرٌب

 

 .األسبوع هذا نهاٌة فً حال   تجد أن آمل

 

 Google من ااستطالع   الماضً األسبوع إلٌك أرسلنا

. اآلباء من اجد   قلٌل عدد رد. عدب   عن التعلم ممارسات حول

 سوف. األسبوع هذا نهاٌة فً والرد المحاولة إعادة ٌرجى

 .أفضل بشكل التخطٌط على أفكارك تساعدنا

 
 

https://forms.gle/sBgJnDTK8RuYdNf88 
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Frequently Asked Questions “FAQs”/ as per 

ADEK guidelines 

 

 ADEK إلرشادات اوفق  " / FAQs" الشائعة األسئلة
 

 
- How will marks be determined for students for 
the End of Year report?  
As was sent to you in an earlier communication, 
Students will receive a mark on the submitted 
assignments.  
There is also an online session attendance grade. 
The report you receive will have two grades: 
Period 1/ that was delivered last February 
Period 2/ which will report on student performance 
during Distance Learning. 
 
- Will distance learning continue in the next 
Academic Year 2020/21? 
 
The decision on when and how learning will return 
will depend on the health situation in the Emirate. 
ADEK will continue to monitor the situation 
together with the health authorities and inform 
schools as soon as possible. 
They are currently working on policies and 
guidelines for the reopening of schools; what we 
know for sure is that if we return to schools in 
September, there will be significant changes  to 
ensure healthy, safety and social distancing 
measures are in place. 

 

 

؟ب لتقرٌر نهاٌة العامكٌف سٌتم تحدٌد العالمات للطال  
 عالمة ستكون، ابرٌل شهر فً لكم وأرسلنا سبق كما

للواجبات تقدٌمهم على مرتكزة الطالب  
اإلنترنت عبر للجلسات حضور درجة اأٌض   هناك  

: درجتان، العام نهاٌة فً تتلقاه الذي التقرٌر وسٌتضمن

الماضً فبراٌر فً تسلٌمها تم التً/  األولى الفترة  

 عن التعلم أثناء الطالب أداء عنالتقرٌر   وهً/ الثانٌة الفترة
 بعد

 
 هل سٌستمر التعلم عن بعد فً العام الدراسً القادم -

 ؟2020/21
 
الصحً الوضع على التعلم عودة وكٌفٌة موعد قرار عتمدٌ  

 أقرب فً  المدارس مع التعلٌم دائرة ستتواصل. اإلمارة فً
ممكن وقت  
 إلعادة توجٌهٌة ومبادئ سٌاسات على احالٌ   ٌعملون وهم
 عدنا إذا أنه هو الٌقٌن وجه على نعرفه ما؛  المدارس فتح
 عدٌدة توجٌهات هناك فستكون،  سبتمبر فً المدارس إلى

اجتماعً وإبعاد وسالمة صحٌة تدابٌر وجود لضمان . 

 

Ramadan Competition Winners 

 

 رمضان بمسابقة الفائزٌن

 
Thank you to all parents and students who took 
part in this wonderful competition of Questions and 
Answers. It was great to hear about the 
enthusiasm of both children and their parents, as 
they followed the daily posting of the questions on 
Facebook. 
 
Thank you Ms. Jumanah for the initiation of this 
competition and for following it through.  
 
Congratulations to all of you who participated! 
Congratulations to the Winners 

 

 
 هذه فً شاركوا الذٌن والطالب األمور أولٌاء لجمٌع شكرا
 أن الرائع من كان. واألجوبة األسئلة من الرائعة سابقةالم

 تابعوا حٌث،  أمورهم وأولٌاء األطفال حماس عن نسمع
 .Facebook على لألسئلة الٌومً النشر

 

 .ومتابعتها المسابقة هذه بدء على جمانة للسٌدة شكرا

 !شارك من لكل مبروك

 !للفائزٌن مبروك
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JUNE DATES ٌونٌو شهر فً المهمة التوارٌخ 

 
- Week of 21-26/ Recognition and certificate 

distribution 
- June 30/ End of Year Reports will be 

released to parents 
- - July 1/ Teachers available to respond to 

parents’ questions 
 

 

 الشهادات وتوزٌع  المكافآت/  22-21 سبوعأ -

 اآلباء إلى العام نهاٌة تقارٌر توزٌع/  ٌونٌو 30 ٌوم -

 أسئلة على للرد متاحون المعلمون/ ٌولٌو 1 ٌوم -
 اآلباء

 
 

  

 
INSPIRE CHALLENGE SUCCEED 

Khalidiya.icschool-uae.com 

#icskhalidiya 

 

http://citycentre.icschool-uae.com/
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