
IGNITE NEWS 

From the Counselor 

 

Tolerance, according to educators, is about more 
than simply accepting something – it's about instilling 

certain values. When it comes to 
integrating tolerance into the education system, it's 

about helping students think differently. 

 

How Can Parents Teach Tolerance? 

• Select books, toys, music, art, and videos 
carefully. Keep in mind the powerful effect the 
media have on shaping attitudes. 

• Give kids opportunities to work and play with 
others who are different from them. When 
choosing a school, day camp, or child-care facility 
for your child, find one with a diverse population. 

• Honor your family’s traditions and teach them to 
your kids and to someone outside the family who 
wants to learn about the diversity you have to 
offer. 

WHAT IS TOLERANCE?  

November 2020 

Important Dates 

• October 30: Dubai Fitness Challenge 

• November 2nd/3rd: UAE Flag Day 

• November 16th: International Day  of              

                   Tolerance 

• November 30th: Commemoration Day 

The OFFICIAL Newsletter of Ignite School 

Dear Parents: 
 
It is hard to believe that as October draws to a close, we 
will begin the final four weeks of the first term.  As the term 
begins to wind down, we want to thank all of you for your 
hard work ensuring that the start of the school year has 
been successful for our students.  It is the Ignite School 
staff’s desire to have an open and engaging partnership 
with our parents so each child 
can grow socially, emotionally 
and academically inside the 
classroom. 
 
Parents, you play a tremendous role in the overall success 
of your child’s learning. Research shows that the more time 
a parent spends actively engaged in their child’s learning, 
the more successful he/she will be in the classroom.  
 
As we move closer to December, it will be important for you 
to encourage your child(ren) to continue working on our 
online platforms.  This routine and consistency are key 
factors in development of our students’ skill building and 
understanding.  Something as simple as taking 15 minutes 
a day for Math, Reading and Arabic will make all the 
difference when we return from the winter break.  Spending 
this time with them, shows them that you care about their 
overall growth and success. 
 
Kind Regards, 
 
Scott Poloff 
Director 

 
 

What is Going On at Ignite??? 

Elementary School 

October was a busy month of the year with the opening of school just behind us and the foundations for the year 
being set for and by our students. Your children made introductions and reacquainted themselves with their peer 
group, whether FTF or online. They immersed themselves in new and familiar instructional platforms such as Google 
Classroom, Seesaw, IXL and Reading A-Z. They participated in schoolwide activities such as Breast Cancer Aware-
ness, Fall Festival and a celebration and recognition of Arabic culture, language, traditions and special events. 
Please take a minute to watch the video celebrating Prophet Muhammad’s Birthday. https://drive.google.com/file/
d/1RycLn2OXcFDQ25Y2cTiE5JApNxTp-xHF/view?usp=sharing  

Middle School 

There are plenty of celebrations and highlights happening with the “Kids in the Middle!”  Among them include kids 
helping set the tone for the class. We are seeing more interaction among our face-to-face learners and our distance 
learners. One very powerful practice with a very high effect size shown to increase achievement is kids not just view-
ing a rubric, but truly understanding what the rubric means in order to provide effective peer feedback. Student-to-
student feedback is critical and leads toward reciprocal teaching. As we are wrapping up Fall MAP assessments, 
through conversations with small groups or individuals, the students are aware of their MAP Scores.  They are also 
reflecting on their growth since las year’s Winter Map Assessment Scores as we begin the goal setting process. This 
is the culture we aspire to build focused on growth and continuous improvement.  

https://drive.google.com/file/d/1RycLn2OXcFDQ25Y2cTiE5JApNxTp-xHF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RycLn2OXcFDQ25Y2cTiE5JApNxTp-xHF/view?usp=sharing


  SPOTLIGHT 
 French and Technology  

 
French Class 

 
Bonjour!!!  In French class, we have been working on the 
alphabet, French greetings and improving 4 skills: 
Listening, Reading, Writing and Speaking.  
 
During the upcoming month, will continue to work on 
vowels/phonetics and the self-introduction.  
 
French Agenda: 
1) Make sure you click in my video to revise the  
    alphabet: https://youtu.be/DogJKrCKRH4 
2)  Please, go in your Google Classroom to check  
  the material every week. 
 

Informational Technology 
 

In IT classes, we have started to explore 3D design and 
printing.  Using Tinkercad, we have been learning how to 
create objects in a 3D space.   
 
Our initial project allows students to combine different 
types of shapes to design a keychain that will be printed 
using our 3D printer. 
   
Some skills that students have been working on include 
combining shapes, resizing to meet constraints, and 
scaling. 

Character Education Trait of the Month 
 

Respect 
 

Definition: Showing regard and consideration for the rights 
of others 
 

Ways to show RESPECT 
 
You do not have to be everyone’s friend, but you DO have 
to respect everyone. 
 
Follow the Golden Rule: Treat others as you want to be 
treated! 
 
Respect is what we owe everyone at our school. Everyone 
has the right to be safe and to learn. Help make sure that 
happens by reminding others to be kind. 
 
Respect others, but also respect yourself. Give yourself 
credit for the good choices you DO make and the skills you 
DO have. 
 
Respect the opinions of others, even if you disagree with 
them. We all have a right to our thoughts and opinions. 
 
Show respect for others and you will likely receive respect 
in return. 
 
Knowledge will give you power and good character will 
give you respect. 
 
“Respect your efforts, respect yourself. Self-respect leads 
to self-discipline. When you have both firmly under your 
belt, that's real power.” -Clint Eastwood 

 
If nothing else, show respect. That care and consideration 
for yourself and others will take you far. 

Mission Statement 
Our mission is to know the need of every student, collaboratively creating a student-centered, 

sustainable 21
st
 century learning environment that fosters leadership, social cohesion, creativity, 

responsibility and ambition providing a catalyst for abilities of lasting relevance to emerge.  
 

Vision 
At Ignite School, our vision is for all young people to experience that learning has lasting value 

beyond their life at school. 

A Message From Our RTI Team 
 

Exciting things are happening in reading support at Ignite!  
 
Students at Ignite can continue working on reading skills by 
logging into his/her Reading A-Z account.  
 

https://www.raz-plus.com 
 
All students have been placed at their appropriate reading 
level for reading from kindergarten to grade 5.The RtI team 
is currently assessing students for reading and writing 
growth through the first half of this term.  If you would like to 
have more information about your child’s reading level, 
please contact your child’s classroom teacher. 

  Dubai Fitness Challenge 

This month Ignite School is highlighting and 
promoting Physical Fitness. Ignite School is 
participating in the Dubai Fitness Challenge 
30X30 and encouraging all families of Ignite to 
participate in this excellent initiative. It is very 
easy to join in; you can download the Dubai 
Fitness Challenge app on any smart phone and 
participate in many free classes or activities 
around the Emirates. We highly encourage that 
our families share the enjoyment of physical 
fitness together. 

Please email the photos of your family taking part 
in fitness activities to the P.E. teacher Ms. Briana 
so we can share with our school community. Ms. 
Briana’s email address is 
bbillings@igniteschool.ae. Remember, physical 
fitness can develop a happy and healthier child 
and adult. We look forward for all the photos and 
hope all will participate in the Dubai Fitness 
Challenge.  



“Tell me and I forget. Teach me and I remember. Involve me and I learn.” ~ Benjamin Franklin  

When the problem is the solution 

Strategies for teaching problem solving at home 

 
 

2. Ask for advice. 

When opportunities to make decisions at home arise, ask your children to help. It can be some-

thing as simple as, what to make for dinner or as major as, the location for the next family va-

cation. It will teach them that we use our problem-solving skills often throughout the day. It 

will also show them that their ideas are valued.  

 

3. Create a “mistake friendly” environment.  

Sheik Mohammed Al Maktoum once said, “Failure is not falling to the ground; it is remaining there 

once you have fallen and the greatest failure is when you decide not to stand up again.” As 

adults we use the mistakes that we make to learn more about our strengths and to move our 

lives forward. This will be valuable for your children to understand also. Don’t be afraid to 

show your children that mistakes are an important part of becoming a great problem solver. 

 

 

 

 

Teaching problem solving by age 
group. 

3-6 
years 
old 

Name & validate emotions. 
Let them process the emotion. 
Read stories about problem solving 

together. 
Practice problem solving through cre-

ative play. 

6-9 
years 
old 

Teach the steps to problem solving. 
• What am I feeling? 
• What’s the problem? 
• What are the solutions? 
• What would happen if…? 
• Which solution should I try? 
Practice these steps often. 

9-11 
years 
old 

Brain storm with your children to 
break down problems into chunks. 
Ask open ended questions to help 
support them. 
– How could we work together to 
solve this? 

12+ 
years 

Practice with problem solving type 
games and puzzles. Encourage them 
to journal their thoughts when facing 
obstacles. 

Every day at school your children are expanding 

and growing their minds. They are learning new 

skills, healthy habits, and discovering new ways to 

think about the world around them. One of the 

most important habits that they will develop is the 

ability to be a problem solver. Being able to effec-

tively navigate personal struggles and obstacles 

will have long lasting positive effects on their lives   

Here are some tips to support your child’s devel-

opment of this important skill at home. 

1.  Model effective problem solving. 

It is beneficial to have your children witness you 

solving problems at home. When you encoun-

ter a challenge, do a “think-aloud” of your pro-

cess. Allow them to observe you going through 

the cycle of identifying the problem, thinking of 

possible outcomes, and choosing a solution. 



 أخبار إجنايت 

 من المستشار

 

إنه يتعلق  -وفقاً للمعلمين , يتعلق بأكثر من مجرد قبول شيء ماإن التسامح, 
بغرس قيم معينة . عندما يتعلق األمر بدمج التسامح في نظام التعليم , فإن 

 األمر يتعلق بمساعدة الطالب على التفكير بشكل مختلف.

 كيف يمكن للوالدين تعليم التسامح؟

حدد الكتب واأللعاب والموسيقى والفنون ومقاطع الفيديو بعناية ضع في 
 اعتبارك التأثير القوي لوسائل اإلعالم على تشكيل المواقف.

امنح األطفال فرصاً للعمل واللعب مع االخرين الذين يختلفون عنهم . عند 
اختيار مدرسة أو مخيم نهاري أو مرفق رعاية أطفال لطفلك , ابحث عن 

 واحد يضم مجموعة سكانية متنوعة.

احترم تقاليد عائلتك وعلمها ألطفالك ولشخص من خارج العائلة يريد التعرف 
 على التنوع الذي لديك لتقدمه.

 

 

 

 

 ماهو التسامح؟

0202نوفمبر   

:تواريخ مهمة  

• أكتوبر: تحدي دبي للياقة 02  

• نوفمبر: يوم العلم اإلماراتي 0-0  

• نوفمبر: اليوم العالمي للتسامح  61  

• نوفمبر : يوم الشهيد 02  

 تواريخ يجب تذكرها•

 النشرة اإلخبارية الرسمية لمدرسة إجنايت

 االباء األعزاء:
 
 

من الصعب تصديق أنه مع اقتراب شهر أكتوبر من نهايته , سنبدأ األسابيع األربعة 
األخيرة من الفصل الدراسي األول . مع بدء انتهاء الفصل الدراسي نود أن نشكركم 

 جميعاً على عملكم الجاد لضمان أن بداية العام الدراسي كانت ناجحة لطالبنا .
 

أنها رغبة موظفي مدرسة إجنايت في الحصول على شراكة مفتوحة وجذابة مع 
والدينا حتى يتمكن كل طفل من النمو 

إجتماعياً وعاطفياً وأكاديمياً داخل الفصل 
 الدراسي .

 
أيها االباء أنتم تلعبون دوراً هائالً في النجاح 

الشامل لتعلم طفلك , تظهر األبحاث أنه كلما زاد الوقت الذي يقضيه الوالد في 
 المشاركة بنشاط في تعلم أطفالهم زاد نجاحهم في الفصل الدراسي . 

 
مع اقترابنا من شهر ديسمبر سيكون من المهم بالنسبة لك تشجيع طفلك ) أطفالك( 

على مواصلة العمل على منصاتنا عبر االنترنت . يعتبر هذا الروتين واالتساق من 
العوامل الرئيسية في تطوير مهارات الطالب وفهمهم , شيء بسيط مثل تخصيص 

دقيقة يومياً للرياضيات والقراءة واللغة العربية سيحدث فرقاً كبيراً عندما نعود  61
من عطلة الشتاء أظهر لهم من خالل  قضاء هذا الوقت معهم بأنك مهتم بنموهم 

 ونجاحهم بشكل عام.
 
 

 أطيب التحيات,
 

 المدير العام 
 سكوت بولوف 

 
 
 
 

 
 

 ما الذي يحدث في إجنايت؟؟؟

 المرحلة اإلبتدائية

لك مقدمات وأعادوا تعريف طفاكان شهر تشرين األول ) أكتوبر( شهراً مزدحماً في العام مع افتتاح المدرسة خلفنا مباشرةً ووضع أسس العام لطالبنا ومن قبلهم . قدم أ
 A-Zو  IXLو  Seesawو Google Classroom. لقد أنغمسوا في منصات تعليمية جديدة ومألوفة مثل   DLأو  FTFأنفسهم بمجموعة أقرانهم , سواء أكانوا 

Reading  اسبات منشاركوا في انشطة على مستوى المدرسة مثل التوعية بسرطان الثدي ومهرجان الخريف واحتفال وتقدير للثقافة العربية واللغة والتقاليد وال
 الخاصة. يرجى تخصيص دقيقة لمشاهدة الفيديو الذي يحتفل بالمولد النبوي الشريف .

https://drive.google.com/file/d/6RycLn0OXcFDQ01Y0cTiE1JApNxTp-xHF/view?usp=sharing  

 المرحلة المتوسطة

من بين هؤالء األطفال الذين يساعدون في تحديد نغمة الفصل ” األطفال في المرحلة المتوسطة ”هناك الكثير من االحتفاالت والمناسبات التي تحدث مع 
ذي يظهر زيادة ال نحن نشهد مزيداً من التفاعل بين المتعلمين وجهاً لوجه والمتعلمين عن بعد . إحدى الممارسات القوية للغاية ذات الحجم الكبير للتأثير

لمالحظات ر ااإلنجاز هي عدم عرض األطفال لقاعدة التقييم فحسب , بل فهمهم حقاً مايعنيه نموذج التقييم من أجل تقديم مالحظات فعالة لألقران. تعتب
الخاصة بهم كما أنهم يفكرون   Fall Mapالراجعة من الطالب إلى الطالب أمراً بالغ األهمية وتؤدي إلى التدريس المتبادل , بينما ننتهي من تقييمات 

نائها والتي ى بأيضاً في نموهم منذ نتائج تقييم الخرائط الشتوية للعام الدراسي األول حيث نبدأ عملية تحديد األهداف . هذه هي الثقافة التي نطمح إل
 تركز على النمو والتحسين المستمر .

 

https://drive.google.com/file/d/1RycLn2OXcFDQ25Y2cTiE5JApNxTp-xHF/view?usp=sharing


 تسليط الضوء  
  الفرنسي والتكنولوجيا 

 
 صف الفرنسي

 
صباح الخير!!! في فصل اللغة الفرنسية , كنا نعمل على األبجدية والتحية الفرنسية 

مهارات : االستماع والقراءة والكتابة والتحدث. خالل الشهر القادم ,  4وتحسين 
 سوف نواصل العمل على أحرف العلة / الصوتيات والتعريف الذاتي .

 
 األجندة الفرنسية : 

تأكد من النقر فوق الفيديو الخاص بي لمراجعة ملف األبجدية: -6  
https://youtu.be/DogJKrCKRH4 

للتحقق من المواد كل   Google Classroomمن فضلك . انتقل إلى  -0
 أسبوع.

 
 تكنولوجيا المعلومات

 
 

في فصول تكنولوجيا المعلومات , بدأنا في استكشاف التصميم والطباعة ثالثية 
تعلمنا كيفية إنشاء كائنات في مساحة ثالثية    ,Tinkercadاألبعاد . باستخدام 

 األبعاد .
يسمح مشروعنا األولي للطالب بدمج أنواع مختلفة من األشكال لتصميم سلسة 

 مفاتيح ستتم طباعتها باستخدام الطابعة ثالثية أالبعاد الخاصة بنا.
تتضمن بعض المهارات التي كان الطالب يعملون عليها الجمع بين األشكال , 

 وتغيير الحجم لتلبية القيود , والقياس.
 
 

 سمة تعليم الشخصية لهذا الشهر
 

 االحترام
 

 التعريف: إظهار احترام ومراعاة حقوق االخرين
 

 طرق إظهار االحترام
 

 ليس عليك أن تكون صديقاً للجميع , ولكن عليك احترام الجميع.
 

 اتبع القاعدة الذهبية : عامل االخرين كما تريد أن تعامل!
 

االحترام هو ماندين به لكل فرد في مدرستنا . لكل فرد الحق في أن يكون أمناً وأن 
 يتعلم . ساعد في التأكد من حدوث ذلك من خالل تذكير االخرين بأن يكونوا طيبين.

 احترم االخرين, لكن احترم نفسك أيضاً .
  

 امنح نفسك الفضل في الخيارات الجيدة التي تقوم بها والمهارات التي لديك.
احترم اراء االخرين , حتى لو كنت تختلف معهم . لدينا جميعاً الحق في طرح 

 أفكارنا وارائنا.
 

 أظهر االحترام لالخرين ومن المحتمل أن تحصل على االحترام في المقابل.
 ستمنحك المعرفة القوية والشخصية الطيبة االحترام.

 
احترم جهودك, احترم نفسك.”  

 يؤدي احترام الذات إلى االنضباط الذاتي .
كلينت ايستوود.” عندما يكون لديك كالهما بحزم فإنها هذه هي القوة الحقيقية   

 
إذا لم يكن هناك شيء اخر , أظهر االحترام . هذا االهتمام واالعتبار لنفسك 

 واالخرين سيأخذك بعيداً.
 

 
 
 
“ 

 بيان المهمة

يادة والتماسك االجتماعي واإلبداع والمسؤولية القمهمتنا هي معرفة حاجة كل طالب والعمل بشكل تعاوني على خلق بيئة تعليمية مستدامة تتمحور حول الطالب في القرن الحادي والعشرين تعزز 

 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 .

 

 الخاص بنا RTIرسالة من فريق 
 

 تحدث أشياء مثيرة لالهتمام في برنامج دعم القراءة في إجنايت!!
يمكن للطالب في إجنايت مواصلة العمل على مهارات القراءة عن طريق تسجيل 

 الخاص بهم .  A-Zالدخول إلى حساب القراءة من 
 

https://www.raz-plus.com 
تم وضع جميع الطالب في مستوى القراءة المناسب لهم للقراءة من الروضة إلى 

حالياً بتقييم نمو الطالب في القراءة والكتابة   RTLالصف الخامس , يقوم فريق 
خالل النصف األول من هذا الفصل الدراسي . إذا كنت ترغب في الحصول على 
مزيد من المعلومات حول مستوى قراءة طفلك , يرجى االتصال بمدرس الفصل 

 الخاص بطفلك.
 

 تحدي دبي للياقة  

تقوم مدرسة إجنايت هذا الشهر بتسليط الضوء على اللياقة 
البدنية وتعزيزها . تشارك مدرسة إجنايت في تحدي دبي للياقة 

02X02   وتشجع جميع عائالت إجنايت على المشاركة في هذه
المبادرة الممتازة . من السهل جداً االنضمام , يمكنك تنزيل تطبيق 

Dubai Fitness Challenge   على أي هاتف ذكي والمشاركة
في العديد من الحصص أو األنشطة المجانية في جميع أنحاء 

 اإلمارات.

نشجع بشدة أن تشارك عائلتك أثناء مشاركتهم في أنشطة اللياقة 
المدرسة بريانا حتى نتمكن من   P.Eالبدنية بالبريد اإللكتروني إلى 

المشاركة مع مجتمع مدرستنا . عنوان البريد اإللكتروني للسيدة 
   .bbillings@igniteschool.aeبريانا هو 

تذكر أن اللياقة البدنية يمكن أن تنمي طفالً وبالغاً أكثر سعادة  
 وصحة. 

نتطلع إلى جميع الصور ونأمل أن يشارك الجميع في تحدي دبي 
 للياقة.          

 



  Benjamin Franklin ~ ”.قل لي وانسى علمني وأنا أتذكر أشركني وأنا أتعلم “

 عندما تكون المشكلة هي الحل

 استراتيجيات لتدريس حل المشكالت في المنزل 

 
 

اطلب المشورة. -2  

عندما تظهر فرص اتخاذ القرارات في المنزل اطلب من طفلك المساعدة يمكن أن يكون شيئاً بسيطاً مثل مايجب إعداده لتناول العشاء 

أو كبيراً مثل موقع اإلجازة العائلية التالية. سيعلمهم أننا نستخدم مهاراتنا في حل المشكالت غالباً على مدار اليوم سيظهر لهم ذلك 

 أن أفكارهم محل تقدير.

 

 

“ .صديقة للخطأ” خلق بيئة  -3  

يبقى هناك بمجرد أن تسقط ويكون الفشل األكبر عندما تقرر عدم ” الفشل اليسقط على األرض ” قال الشيخ محمد ال متكوم ذات مرة, 

الوقوف مرة أخرى كبالغين , نستخدم األخطاء التي نرتكبها لمعرفة المزيد عن نقاط قوتنا والمضي قدماً بحياتنا . سيكون من 

 المفيد ألطفالك أن يفهموها أيضاً التخف أن تظهر ألطفالك أن األخطاء جزء مهم من أن تصبح قادراً على حل المشكالت.

 

 

 

 

 

 

 

 تعليم حل المشكالت حسب مجموعة العمر 

3-6 
years 
old 

 االسم & التحقق من صحة العواطف 
دعهم يعالجوا المشاعر أقرأ قصصاً عن حل 

المشكالت سوياً ممارسة حل المشكالت من 

 .creative play خالل 

6-9 
years 
old 

 علم خطوات حل المشكالت
 بماذا أشعر؟ •

 ماهي المشكلة؟ •

 ماهي الحلول؟ •

 ماذا سيحدث لو ؟ •

 ما الحل الذي يجب أن أجريه؟ •

9-11 
years 
old 

عصف الذهن مع أطفالك تقسم المشاكل إلى أجزاء 
 اسال أسئلة مفتوحة للمساعدة

ادعمهم ,   
 كيف يمكننا العمل معاً لحل هذا؟ 

 هل تريد حل هذه المشكلة؟
 

12+ 
years 

تدرب على نوع حل المسائل , األلعاب واأللغازو   
شجعهم أن يدوروا أفكارهم عندما يواجهون 

 العقبات . 

كل يوم في المدرسة يتوسع أطفالك وينموون عقولهم . أنهم يتعملون 

مهارات جديدة وعادات صحية ويكتشفون طرق جديدة للتفكير في 

العالم من حولهم واحدة من أهم العادات التي سيطورونها هي القدرة 

. أن تكون قادراً على اجتياز الصراعات والعقبات حل المشكالت على 

الشخصية بفعالية سيكون لها اثار إيجابية طويلة األمد على حياتهم فيما 

 يلي بعض النصائح لدعم تنيمة طفلك لهذه المهارة المهمة في المنزل.

 

 

نموذج فعال في حل المشكالت. -1  

من المفيد أن يرى أطفالك أنك تحل المشاكل في المنزل . عندما تواجه 

في عمليتك . اسمح لهم بمراقبتك “ التفكير بصوت عال” تحدياً , قم ب 

 خالل دورة تحديد المشكلة والتفكير في النتائج المحتملة واختيار الحل.
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