
  

 

Branch 4‘ Weekly Parents’ Newsletter 

                                                                                                            
Term 3 

Weekly Quote 
 

“ We are stronger as a group than an individual.” 
Arthur Potts Dawson 

 

 

Appreciation 

Thank you parents for your support and your 

cooperation. Together we shall continue in this 

Distance Learning journey and will strive to make it as 

effective and as smooth as possible, for your child and 

for you.  

The feedback that we are receiving from you has been 

very beneficial. We are all trying to take your remarks 

into consideration.  

Ms. Nisreen, Mr. Marc, and Ms. Heba are allocated to 

follow up on your child’s progress and well- being. 

Please do communicate with them when you need to. 

  شكر وتقدیر
 

 ش  كرا لكل أولیاء األمور لدعمكم وتفهمكم. سنستمر مًعا في رحلة التعلم
 عن بعد هذه ،  وسنسعى جاهدین لجعلها مفیدة وسلسة قدر اإلمكان

 لطفلك ولك
. 

 إن التعلیقات التي نتلقاها منكم مفیدة للغایة. كلنا نحاول أخذ مالحظاتكم
 بعین االعتبار.

 
 

 إذا كان لدیك أي استفسار ، یرجى االتصال بنا عبر البرید اإللكتروني
  

 تم تخصیص السیدة نسرین والسید مارك والسیدة هبة لمتابعة تقدم طفلك
 ورفاهه. یرجى التواصل معهم عند الحاجة.

 

 
Update on Google Meet live sessions 
 
To enhance E safety,  another layer of steps has been 
added in order to join the live sessions.  you would 

 تحدیث على جلسات Google Meet المباشرة
 



need to first go onto the Google Meet app, select 'Join 
a meeting' and enter the code that is sent to you for 
each session.  The links have been discontinued by the 
company.  
 
What you should do is: 
 
- copy the pin and paste it into Google meet. 
 
For example: 
1. Math at 10:00am -  enter this PIN: 350 939 760 
2. English at 10:45am-enter this PIN: 418 981728 
 
Points to remember: 
 
- join the meeting 5 minutes before the session starts 
and not earlier. 
 
- turn off microphones. 
 
- have your child sitting in a formal setting. 
 
- make sure the camera does not reveal intimate parts 
of your household. 
 
 

 لتعزیز السالمة اإللكترونیة ، تمت إضافة طبقة أخرى من الخطوات
  لالنضمام إلى الجلسات الحیة.

 
 ستحتاج أوًال إلى االنتقال إلى تطبیق Google Meet ، وتحدید

 "االنضمام إلى اجتماع" وإدخال الرموز التالیة للجلسات المختلفة ،
 حیث لم تعد الروابط تعمل وذلك من شركة غوغل نفسها.

 
 
  

 ما علیك سوى نسخ الرقم السري الذي ترسله لك المعلمة ولصقه في
.Google Meet  

 
 مثال على ذلك:

  
 1. الریاضیات الساعة 10:00 صباًحا - أدخل رقم التعریف الشخصي:

350939760 
  

 2. اللغة اإلنجلیزیة الساعة 10:45 صباًحا - أدخل رقم التعریف
 الشخصي: 418 981 728

 
 نذكركم بما یلي:

 
 االنضمام إلى االجتماع قبل 5 دقائق فقط من بدء الجلسة-

 ولیس قبل ذلك.
 إطفاء المیكروفون.-
 تأكد أن طفلك یجلس بطریقة جدیة مالئمة للمدرسة-
  تأكد أن الكامیرا ال تكشف أماكن خاصة داخل المنزل.-

 
 

 
From the social worker, Miss Heba 
 
Mental Health Tips  

 
 
Every day is an opportunity for parents to provide the 
best gift possible, a strong foundation for a child's 
mental health 

 
The environment you provide for your child each day 
holds many opportunities for nourishing good mental 
health, both now and into adulthood 

 

 
 من األخصائیة االجتماعیة السیدة هبة

 
 نصائح الصحة النفسیة

  
 كل یوم  هو فرصة لآلباء بتقدیم أفضل هدیة ممكنة  ألطفالهم، وهي

 أساس قوي للصحة العقلیة للطفل.
 

 البیئة التي توفرها لطفلك كل یوم هي بمثابة إعطاء العدید من الفرص
 لتغذیة الصحة العقلیة الجیدة من الصغر و حتى مرحلة البلوغ .

 
 بعض طرق الرعایة الصحة العقلیة لطفلك :



Some suggestions to help nurture your child's  mental 
health each day 

 
Talk about feeling 
Listen first, talk second 
Have a family meeting 
Put down your phone and take a moment with them 
Play family board games 
Show them how to take deep breaths 
Play with your child 
Get to know their friends 
Teach your child to set goals 
Let your child know you are always there if they need 
to talk 
Encourage them to try a new activity 
Be aware of  your own emotional triggers 
Move toward them and not away when they are 
struggling 
Ask about your child's day 
Teach good sleeping habits 
Model positive self-care 
Make time for daily connection 
Provide a physically safe environment  
Provide an emotionally safe environment 
Share personal stories to teach important lessons 
Show patience when they mess up 

 
Finally, Good mental health is essential to overall 
health in every child. When you strengthen your 
child's mental health, not only are you positively 
affecting how your child thinks, feels and behaves 
you are increasing their chances of success in school , 
with peers and in life 
 

 
 *تحدث عن الشعور

 * استمع أوًال ، تحدث ثانًیا
 * نظم اجتماع عائلي

 * قم بإغالق هاتفك وكن في لحظة معهم
 * فعل ألعاب األسرة

 * وضح لهم كیفیة التنفس بعمق
 * العب مع طفلك

 * تعرف على أصدقائهم
 * علم طفلك تحدید األهداف

 * دع طفلك یعرف أنك موجود دائًما إذا كان بحاجة إلى التحدث
 * شجعهم على تجربة نشاط جدید

 * انتبه إلى المحفزات العاطفیة الخاصة بك
 * التحرك نحوهم ولیس بعیدًا عندما یكافحون

 *اسأل عن یوم طفلك
 * تعلیم عادات النوم الجیدة

 * نموذج الرعایة الذاتیة اإلیجابیة
 * تخصیص وقت لالتصال الیومي

 * توفیر بیئة آمنة جسدیا
 * توفیر بیئة آمنة عاطفیا

 * شارك القصص الشخصیة لتعلیم الدروس المهمة
 * إظهار الصبر عندما یقومون بالفوضى

  
  أخیًرا ، الصحة النفسیة الجیدة ضروریة للصحة العامة لكل طفل.

 عندما تقوي الصحة العقلیة لطفلك لیس فقط أنك تؤثر بشكل إیجابي على
 كیفیة شعور طفلك وسلوكه ، بل تزید من فرص نجاحه في المدرسة ،

 مع األقران وفي الحیاة
 

 
Posting students photos on social Media  
 
Many parents expressed their desire to publish their 
child’s activities at home, during Distance Learning, 
on social media. If you would like to share your child's 
photos on the school's social media please consider the 
following: 
1- Make sure the background where your child is 
present as you take a photo or a video, is appropriate. 

  نشر صور الطالب على وسائل التواصل االجتماعي
 

 أبدى كثیر من األهل تفاعلهم ورغبتهم بنشر نشاطات الطالب على
 وسائل التواصل االجتماعي . إذا كنت ترغب بمشاركة صور طفلك

 على وسائل التواصل االجتماعي الخاصه بالمدرسه یرجى األخذ بعین
 االعتبار  ما یلي :

 1- التأكد من الخلفیه للمكان الذي یتواجد به الطفل خالل التقاط الصورة
  أو الفیدیو اثناء ادائه للنشاط المدرسي

 2- االلتزام باللباس المدرسي إن أمكن .



2- Commi to school clothes. 
3- As you send these pictures/ videos, make sure you 
inform the teacher that you want them to be posted on 
social media. 
 
Follow us on social media: 
Instagram: ics_khalidiya 
Facebook:  /https://www.facebook.com/icskhalidiya 
 

 
 في حال عدم رغبتك مشاركة صور /فیدیو طفلك یرجى إعالم المعلمة

 بذلك .
 

  لمتابعتنا على وسائل التواصل االجتماعي
 

ics_khalidiya: االنستغرام 
 

/https://www.facebook.com/icskhalidiya  : الفیسبوك 
  الموقع :

 
Term 3 MOE Books 
 
We are pleased to announce that we just received soft 
copies for term 3 MOE books. Every teacher will be 
sharing with you the books early next week.  
 
So far, we are not aware when hard copies will be 
made available to parents. We shall keep you posted. 
 
 

  كتب وزارة التربیة والتعلیم للفصل الثالث
 

 یسعدنا أن نعلن أننا استلمنا للتو نسًخا الكترونیة لكتب الفصل الدراسي
 3. سیشارك كل معلم الكتب في وقت مبكر من األسبوع المقبل.

 
 حتى اآلن ، ال نعلم ما إذا كانت النسخ الورقیة ستتاح لآلباء. نبقیكم على

 اطالع حال ورود اي خبر.
 

 
Term 3 dues and 2020/2021 Registration  
 

For Term 3 payment and Bus Fee reimbursement, 

parents will be receiving a letter from ICS 

Management very soon explaining the plan that ICS is 

taking. 

 
In the meantime, we are still in the process of 
accepting students for the next academic year 
2020/2021. 
 
Many of the parents have already re-registered and 
paid the registration fees for next year.  
 
For the parents who have re- registered but not paid 
the re-registration fees, please contact our accountant 
or transfer the money to the school bank account, 
details below, no later than April 30th. 
 

Account title : 
International Community School 
LLC 

 رسوم الفصل الثالث والتسجیل للعام 2020/2021
 

 بالنسبة لسداد الفصل الدراسي الثالث وإعادة رسوم الباص ، سیتلقى
 اآلباء رسالة من إدارة ICS تشرح قریًبا الخطة التي تتخذها المدارس.

 
 نحن بصدد قبول الطالب للعام الدراسي المقبل 2020/2021.

 قام العدید من اآلباء بإعادة التسجیل بالفعل ودفعوا رسوم التسجیل للعام
  المقبل.

 
 بالنسبة للوالدین الذین قاموا بإعادة التسجیل ولكن لم یدفعوا رسوم إعادة
 التسجیل ، یرجى االتصال بمحاسبنا أو تحویل األموال إلى حساب البنك
 المدرسي في موعد أقصاه 30 أبریل ، وإال سیتم منح المقاعد للقادمین

 الجدد.
 

International Community School LLC  :اسم الحساب 
 

Ajman Bank :اسم البنك 

 

 رقم الحساب: 011054179069

 

IBAN: AE070570000011054179069 

https://www.facebook.com/icskhalidiya/
https://www.facebook.com/icskhalidiya/
https://www.facebook.com/icskhalidiya/


Bank Name : Ajman Bank 

Account 
Number 

: 011054179069 

IBAN : AE070570000011054179069 

Branch Name : 
Khalidiya Branch, Abu Dhabi, 
UAE 

 
Once you have made the payment please send the 
transfer advice/receipt to our accountant email ( 
br4accountant@icschool-uae.com ) 
 
 
Kindly write the subject of the email in the following 
format: 
 
Student name - year group & section - Re-registration 
fees 
ex. Ahmad Maher - Year 5B - Re-registration fees 
 
 
 

 
 فرع البنك: بنك عجمان- الخالدیة- اإلمارات العربیة المتحدة

 
 بعد إجراء التحویل ، یرجى إرسال نسخة من إیصال التحویل إلى

 محاسبنا السید عاشق البرید االلكتروني
.br4accountant@icschool-uae.com 

  
 
 

 یرجى كتابة موضوع البرید اإللكتروني بالصیغة التالیة:
  

 اسم الطالب - مجموعة السنة والقسم - رسوم إعادة التسجیل
 

 على سبیل المثال أحمد ماهر- Year 5B - رسوم إعادة التسجیل
 

 
 
 
 

 

                                                                      
  

 


