
 أخبار إجنايت 

 أخبار المدرسة 

 إرشادات الكوفيد 

التزال المدرسة مستمرة في اإللتزام بلوائح الكوفيد التي 
وضعتها هيئة المعرفة والتنمية البشرية وهيئة الصحة بدبي 

وبلدية دبي مع تقديم التغييرات إلينا, سنواصل إطالعك على 
 اخر المستجدات.

 اختبار الخريطة

أكتوبر إلى  6سيبدأون اختبار الخريطة من  KG2الطالب في 
نوفيبر سيتم إرسال جدول اإلختبارات اليومي إلى جميع  5

من المهم أن  ALMAأولياء األمور من مديري المدرسة عبر 
 يكون الطالب حاضرين في أيام االختبار.

 رابطة إجنايت ألولياء األمور :

التزال جمعية االباء في مدرسة إجنايت تبحث عن المزيد من 
األعضاء إذا كنت مهتماً بالمشاركة بشكل أكبر في المدرسة 
 فيرجى التواصل مع رئيس الجمعية السيد ربيع عقيلة على  

me@rabieakela.com.  

  يرجى أيضاً قضاء بضع دقائق لمراجعة الموقع على

 https://sites.google.com/igniteschool.ae/
parents/ 

 

 

 

 2020 أكتوبر

 في هذه النشرة:

 مرحباً بعودتكم •

 معلومات صحية •

 أنشطة مدرسية •

 تحديثات من السيدة رينو •

 أخبار رابطة أولياء األمور  •

 النشرة اإلخبارية الرسمية لمدرسة إجنايت

 مرحباً بعودتكم

 أعزائي أولياء األمور :
 

أهالً بكم في أكتوبر, من الصعب أن نصدق أننا قد بدأنا بالفعل أربعة أسابيع 
في العام الدراسي . لقد كان من المدهش مشاهدة الجميع يجتمعون معاً 

 لضمان أن بداية العام الدراسي قد حققت نجاحاً كبيراً .
يقضي الموظفين والطالب وقتاً في تطوير أساس قوي داخل الفصل الدراسي 

 وتحقيق التوازن في بيئة الفصل الدراسي المختلطة.
االن وقد بدأنا العام الدراسي بالكامل نود أن نأخذ هذا الوقت لنشكركم جميعاً 
 على صبركم وتفهمكم ألننا جميعاً بدأنا في التأقلم مع األسابيع القليلة األولى.
نحن ندرك أن بيئة التعلم الجديدة هذه تمثل تحدياً ونقدر جميع التعليقات التي 

تلقيناها من أولياء األمور, نحن نعمل بإستمرر للتأكد من أن طالبنا لديهم 
 أفضل بيئة تعليمية ممكنة .

إذا كان لديك أي أسئلة فالرجاء عدم التردد في االتصال بمدرس الفصل 
الخاص بطفلك أو مديري المدرسة , أفضل طريقة لالتصال هي البريد 

 اإللكتروني سيعودون إليك في أقرب وقت ممكن.
 نحن نقدر دعمك لمدرسة إجنايت.

 
 
 

 كل الشكر والتقدير,
 
 
 
 

 سكوت بولوف 
 المدير العام لمدرسة إجنايت

 

 قسم اللغة العربية

هذا العام في مدرسة إجنايت سيشارك جميع طالبنا من 
KG1   أيام في  5إلى الصف السابع في دراسة اللغة العربية

 األسبوع.

سيتم ذلك من خالل  KG2و  KG1بالنسبة للطالب في 
منهج اللغة العربية ب سيسمح هذا لطالبنا الذين يجيدون 

اللغتين اإلنجليزية والعربية بنجاح في الفصل الدراسي وبناء  
مهاراتهم اللغوية الشاملة حيث يمكنهم إجراء اتصاالت بكلتا 
اللغتين.إذا كان لديك أي أسئلة حول قسم اللغة العربية لدينا 

بشكل عام يرجى التواصل مع رئيس قسم اللغة العربية لدينا 
 د. مروى الزيك عبر البريد اإللكتروني  التالي:

dr.marwalazek@igniteschool.ae 

 كل الشكر

 المنهاج الدراسي

في مدرسة إجنايت نتبع معايير التعلم لوالية نيويورك في الواليات المتحدة, عندما نقوم 

بالتدريس من خالل معايير التعلم فإنك التدرس من الكتاب المدرسي يومياً , يعمل 

 الكتاب المدرسي للطالب كمورد لتعزيز المنهج العام.

في التعليم هناك العديد من الموارد المستخدمة لتحسين المناهج اليومية في كل مادة 

تتضمن بعض هذه الموارد المجالت التفاعلية وتطبيقات التعلم عبر االنترنت وحافظات 

 الكتاب اليومية والكتب المدرسسة وكتب العمل .

إذن مايعنيه هذا هو أن كل صفحة في مصنف أو كتب مدرسية لن تكتمل أو تقرأ دائماً 

 وهذا أمر جيد . 

التعني هذه الصفحات الفارغة أن طالبنا اليتعلمون أو أن المعلم اليقوم بالتدريس هذا 

يعني فقط أن المعلم قد استخدم أداة اخرى لتعليم الدرس هذا شيء ستراه عندما يعمل 

 الطالب من المنزل ويستخدمون التطبيقات المستخدمة عبر االنترنت.

قدمت منسقة المناهج لدينا السيدة كاثرين أنستيد بعض المعلومات المهمة حول القراءة 

 يرجى الرجوع إلى الصفحة الثالثة من النشرة اإلخبارية للحصول على هذه النصائح! 



 نسلط الضوء  

 ممرضة المدرسة السيدة رينو    

 اإلرشادات التي يجب اتباعها للبقاء في المنزل:

إذا استوفيت أياً من المعايير التالية فنحن نحثك بشدة على البقاء في المنزل وعدم  -1
 الحضور إلى المدرسة.

كماهو  11إذا شعرت بالمرض أو إذا ظهرت عليك أي من أعراض كوفيد  -أ
 موضح أعاله وهذا يشمل الحمى والسعال المفرط وسيالن األنف أو االحتقان.

يوماً قبل ظهور األعراض . 11إذا كان لديك تاريخ سفر دولي خالل  -ب  

يوماً. 11في غضون  11إذا كنت على اتصال بحالة مؤكدة  كوفيد  -ج  

.11إذا كنت مقيماً في بيئة مجتمعية تم فيها اكتشاف حاالت كوفيد  -د  

إذا كنت مصاباً بمرض شبيه باالنفلونزا دون تاريخ سفر أو التعرض المعروف ل  -ه
.11كوفيد   

إذا تم إخبارك من قبل أخصائي طبي بالحجر الصحي/ العزل أو أجريت لك  -2
فالرجاء عدم الحضور إلى المدرسة يجب  11تحاليل وتنتظر نتائج اختبار كوفيد 

 على الطالب إبالغ عيادة المدرسة أو مدرس غرفة الصف.

إذا شعرت بالمرض بأي شكل من األشكال فيرجى البقاء في المنزل والحصول  -3

في  11إجراء اختبار كوفيد  على إرشادات طبية لمزيد من اإلدارة بما في ذلك
 المخابر المعتمدة.

يمكنك أيضاً اختيار الدراسة / العمل من المنزل جميع الفصول 
الدراسية متاحة عبر االنترنت ويمكن الوصول إليها لجميع الطالب 

.المسجلين   

 

 

 من مستشارة المدرسة - السيدة كريستال

سيتعلم الطالب كل شهر سمة شخصية مختلفة. سمات الشخصية مهمة ألنها تساعدك 
على أن تكون قادراً على تحقيق األهداف , والتوافق مع االخرين, والقبول في 

 المجتمع.

 سمة شخصية أكتوبر- التعاون

التعاون يعني القدرة على العمل معاً للوصول إلى هدف مشترك بالرغم من 
 االختالفات المحتملة 

 موارد الفيديو

Grades KG, 1st and 2nd     

   Sesame Street -هذا تعاون

https://www.pbslearningmedia.org/resource/sesame-thats-
cooperation/thats-cooperation-sesame-street/   

   Sesame Street -معاً يمكننا إنجازها

https://www.pbslearningmedia.org/resource/sesame-song-
together/song-together-we-can-get-it-done-sesame-street/   

 

Grades 3rd, 1th, 5th, 6th and 7th   

The Magic School Bus Takes a Dive https://
www.dailymotion.com/video/x6o5wgy    

 

 كيف يمكنني المساعدة في المنزل؟

https://www.kidsintransitiontoschool.org/5-tips-for-teaching-
cooperation/  

 

 بيان المهمة

يادة والتماسك االجتماعي القمهمتنا هي معرفة حاجة كل طالب والعمل بشكل تعاوني على خلق بيئة تعليمية مستدامة تتمحور حول الطالب في القرن الحادي والعشرين تعزز 
 واإلبداع والمسؤولية والطموح مما يوفر حافزاً لقدرات ذات صلة دائمة بالظهور.

 الرؤية

 تتمثل رؤيتنا في أن يختبر جميع الشباب أن التعلم له قيمة دائمة تتجاوز حياتهم في المدرسة .

 

 تواريخ يجب تذكرها

October 1th - 1th - School Pictures 

October 6th - November 5th - MAP Testing  

October 8th & 15th - Wear PINK Day 

October 10th - World Mental Health Day  

October 18th - 22nd - Fall Break - No School 

October 27th & 28th - Halloween Dress Up Day 

November 1st - 5th - NEASC Foundations Visit 

November 3rd—UAE Flag Day 

  ALMA 
سيتم إرسال جميع معلومات المدرسة الهامة هذا العام عبر منصة 

ALMA 

ولكن يمكنك فتح   ALMAالخاصة بنا . اليوجد تطبيق محدد ل 
موقع الويب ثم حفظه على جهاز الكمبيوتر أو الجهاز المحمول . إذا 

فيرجى إرسال بريد  ALMAلم تتلقى أي اتصال للمدرسة عبر 
إلكتروني إلى قسم تكنولوجيا المعلومات  بالمدرسة  

(it.support@igniteschool.ae)  

في أقرب وقت ممكن . هذه وسيلة اتصال رئيسية من المعلم 
والمدرسة مع أولياء األمور إذا لم تكن قيد التشغيل أو لم تتحقق من 
بريدك اإللكتروني يومياً فقد يفوتك شيء مهم يحدث في المدرسة . 

الحظ أيضاً أننا نستخدم عنوان بريد الكتروني واحداً فقط لكل عائلة 
لذلك إذا كنت التتلقى رسائل البريد االلكتروني فتحقق من شخص 

 اخر في عائلتك موجود في طلب تسجيل طفلك.



 

 

 

 

 القراءة هي مفتاح مستقبل طفلك!

ل حصوتعتبر القراءة من أهم المهارات التي يحتاج طفلك إلى تطويرها حتى ينجح في المدرسة . لن تساعد مهارات القراءة الجيدة طفلك فقط في ال

على درجات جيدة, ولكن األطفال لذين لديهم عادات قراءة صحية لديهم مفردات أكبر , ومدى اهتمام أطول, وهم أفضل في حل المشكالت, كلما 

 زاد الوقت الذي يقضيه طفلك في القراءة من أجل المتعة خارج الفصل كان من األفضل استعداده للتعلم في المدرسة.

فيما يلي بعض الطرق لتشجيع طفلك على قضاء المزيد من الوقت في القراءة    

ضع بعض الوسائد األرضية ومكتبة صغيرة من الكتب في منطقة مخصصة في منزلك.قم بإنشاء زاوية قراءة مريحة.  -1  

شجع طفلك على إحضار كتاب معه في الرحالت الطويلة أو اإلجازات العائلية . السفر بالكتب . -2  

. خصص وقتاً خالل اليوم لكل فرد من أفراد األسرة اختر كتابهم المفضل وإقراءه معاً في نفس الغرفة.إقرأ كعائلة  -3  

اسأل طفلك عما يقرأه كثيراً اطلب منه عمل تنبؤات حول مايعتقد أنه سيحدث في القصة اطلب منه إنشاء قصة جديدة بنفس اطرح األسئلة.  -4

 شخصيات الكتاب .

اجعل القراءة جزءاً من روتين طفلك الليلي يمكنك حتى التناوب على القراءة بصوت عال لبعضكما البعض.“. وقت الكتاب”اجعل وقت النوم  -5  

 

 نأمل أن تساعد هذه النصائح طفلك على تنمية حب القراءة الذي سيبقى معة طوال حياته.

 


