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WHY AMERICAN SCHOOL
US Curriculum is based on American Common Core State Standards for English
Language Arts, Math, History/Geography/Social Sciences, and Next Generation
Science Standards for Science. This gives schools more creative freedom to
tailor the curriculum based on individual needs of students enrolled in the
schools. Students are also supported by a huge range of co-curricular activities
that ensure they have the opportunity to develop fully as individuals. Some of
these activities include; sports, the arts, philanthropic and student-government
opportunities. Personalized instruction is geared towards inquiry-based, handson teaching methods, and world class learning strategies. The curriculum is
flexible, and if a student struggles with certain subjects, there is always the
opportunity to revisit them until they have mastered the basics.
US Curriculum Schools run a standards-based system where importance is also
given to the personal development of each child, so that subjects that have not
been mastered, can be repeated.

MISSION
The missions of Ignite School is to know the needs of every student,
collaboratively creating a student-centered, sustainable 21st century
learning environment which 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 learning
that has lasting value beyond their life at school.
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DIRECTOR’S MESSAGE
It has always been my belief there are three key factors for a child to reach
his or her fullest learning potential; the teacher, the student and the parents.
With Ignite School intentional focus on the social and emotional development
of children, our experienced American teaching staff and a clear focus on the
Emirati culture, I believe each and every student who enters through our doors
can and will achieve their potential at the highest level.
We aim to develop and nurture well-rounded students. Our vision is for all
young people to experience a foundation of learning that has lasting relevance
beyond their life at school. Our leadership and teaching teams are skilled and
experienced professionals working collaboratively to share both American,
Arabic and National Learning Goals and Objectives.
In this spirit, Ignite will continue to enrich the communities and families we
serve. We will strive to create healthy, exciting, real-world learning experiences
for students and families in the UAE. I want to welcome you to the Ignite School
family.
Educationally,
Mr. Scott Poloff
Ignite School Director
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LEARNING AND TEACHING
There are significant factors that define Ignite School and make it a unique and
exceptional leaning environment.
• Ignite School has outstanding facilities and technology is seamlessly
integrated in all areas of curriculum throughout the school.
• Ignite School is purpose-built and equipped to the very highest standards.
The design allows an ideal learning environment for our students to be
able to express their creativity.
• Our rigorous and challenging curriculum ensures that students make the
best possible progress to achieve the highest standards in learning. It is
important that our students see themselves as lifelong learners, with the
skills and competencies to meet the demands of today’s workplace.
• Our staff are well-qualified and experienced; implementing best practices
and teaching strategies in order to provide a rich learning environment
that allows students to succeed.
High quality relationships are also very important to us. Developing an
emotionally intelligent school is key to happy, well-balanced students that
feel safe and secure. Our staff create an environment that encourages positive
student, staff and parent relationships grounded in trust and respect.
Ignite School is very excited about the future development of our school and
we would like to encourage everyone to visit Ignite School; after which you
will be inspired to join us on our journey in becoming one of the premier
schools in the region.
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ADMISSIONS
Welcome to Ignite School. We are an international school offering an American
curriculum with a strong focus on the development of mother-tongue languages.
We invite applications from students of all nationalities, and from any curriculum,
who can demonstrate that they can successfully access our curriculum and will
provide positive contribution to our school.
Tuition Fees (AED) schedule for 2021/2022
Term 1
Term 2
Annual Tuition
Tuition
Tuition Fees
Fees (AED)
Fees (AED) (AED)

Elementary
School

Middle
School

Term 3
Tuition Fees
(AED)

KG1

29,000

11,600

8,700

8,700

KG2

29,000

11,600

8,700

8,700

G1

33,000

13,200

9,900

9,900

G2

34,000

13,600

10,200

10,200

G3

35,000

14,000

10,500

10,500

G4

36,000

14,400

10,800

10,800

G5

37,000

14,800

11,100

11,100

G6

38,000

15,200

11,400

11,400

G7

39,000

15,600

11,700

11,700

G8

40,000

16,000

12,000

12,000

The schedule of tuition fees is available on our website. Ignite School offers
special fee discounts, for more information feel free to contact us.

05

igniteschool.ae

التسجيل
ترحب مدرسة اجنايت بكم .نحن مدرسة دولية تقدم منهاج أمريكي مع التركيز القوي على تطوير
لغة األم لدى كل طالب .نحن نستقبل طلبات التسجيل للطالب من جميع الجنسيات  ،ومن أي
منهج  ،الذين يمكنهم إثبات أنه يمكنهم الوصول إلى مناهجنا الدراسية بنجاح وتقديم مساهمة
إيجابية لمدرستنا
جدول الرسوم الدراسية (بالدرهم اإلماراتي) للعام الدراسي 2022 – 2021
الرسوم
الدراسية
السنوية
(بالدرهم
اإلماراتي)

المدرسة
االبتدائية

المرحلة
المتوسطة

الرسوم
الدراسية
للفصل األول
(بالدرهم
اإلماراتي)

الرسوم
الدراسية
للفصل الثاني
(بالدرهم
اإلماراتي)

الرسوم
الدراسية
للفصل الثالث
(بالدرهم
اإلماراتي)

الروضة األولى

29,000

11,600

8,700

8,700

الروضة الثانية

29,000

11,600

8,700

8,700

الصف األول

33,000

13,200

9,900

9,900

الصف الثاني

34,000

13,600

10,200

10,200

الصف الثالث

35,000

14,000

10,500

10,500

الصف الرابع

36,000

14,400

10,800

10,800

الصف الخامس

37,000

14,800

11,100

11,100

الصف السادس

38,000

15,200

11,400

11,400

الصف السابع

39,000

15,600

11,700

11,700

الصف الثامن

40,000

16,000

12,000

12,000

جدول الرسوم الدراسية لدينا متاح في موقعنا .للمزيد من المعلومات الرجاء التواصل معنا.
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التعلم والتعليم
هناك عوامل مهمة في مدرسة اجنايت تجعلها بيئة فريدة من نوعها.
• مدرسة اجنايت لديها مرافق متميزة دمج التكنولوجيا بسالسة .مدرسة اجنايت مصممة
خصيصا ومجهزة بأعلى المعايير.
ً
• يتيح التصميم بيئة تعليمية مثالية لطالبنا ليكونوا قادرين على التعبير عن إبداعاتهم.
• يضمن منهاجنا بأن يحقق الطالب أفضل تقدم ممكن لتحقيق أعلى معايير التعلم .من
المهم أن يرى طالبنا بأن لديهم مهارات وكفاءات لتلبية متطلبات العصر.
• هيئتنا التدريسية مؤهلة تأهيل جيد ولديها خبرات عالية .تطبيق أفضل الممارسات
واستراتيجيات التدريس من أجل توفير بيئة تعليمية ثرية تتيح للطالب التعلم والنجاح.

إن تطوير مدرسة مؤهلة هو مفتاح الطالب السعداء والمتوازنين الذين يشعرون باألمان.
يقوم موظفونا بتهيئة بيئة تقوي عالقات الطالب والموظفين وأولياء األمور اإليجابية القائمة
جدا للتطوير المستقبلي لمدرستنا ،
على الثقة واالحترام .إن مدرسة اجنايت متحمسة ً
ونود تشجيع الجميع لزيارتنا.
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كلمة المدير
لطالما اعتقدت أن هناك ثالثة عوامل رئيسية للطالب للوصول إلى أقصى إمكاناته التعليمية
؛ المعلم والطالب وولي األمر .مع تركيز مدرستنا المعتمد على التنمية االجتماعية والعاطفية
لألطفال  ،وهيئة التدريس األمريكية من ذوي الخبرة والتركيز الواضح على الثقافة اإلماراتية ،
أعتقد أن كل طالب يدخل الى يمكنه وسيحصل على أعلى مستوى من التعليم.
هدفنا تطوير ورعاية الطلبة المتميزين .وتتمثل رؤيتنا في أن جميع الشباب مصدر أساسي
للتعلم .له صلة دائمة تتجاوز حياتهم في المدرسة .إن فرق القيادة المدرسية والتدريس لدينا
من المهنيين ذو الخبرات والكفاءات العالية الذين يعملون بشكل تعاوني لمشاركة أهداف
وأهداف التعلم األمريكية والعربية والوطنية.
بهذه الروح  ،ستواصل مدرسة اجنايت إثراء المجتمعات والعائالت التي نخدمها .سنسعى
جاهدين لخلق تجارب تعليمية واقعية ومثيرة للطالب واألسر في دولة اإلمارات العربية المتحدة.
أريد أن أرحب بكم في عائلة مدرسة اجنايت.

السيد سكوت بولوف
مدير مدرسة اجنايت
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لماذا مدرسة اجنايت
يعتمد المنهاج األمريكي على معايير الدولة األساسية المشتركة األمريكية لفنون اللغة اإلنجليزية
والرياضيات والتاريخ  /الجغرافيا  /العلوم االجتماعية ومعايير علوم الجيل القادم للعلوم .يمنح هذا
بناء على االحتياجات الفردية للطلبة
المدارس
ً
مزيدا من الحرية اإلبداعية لتصميم المنهاج الدراسي ً
أيضا من خالل مجموعة كبيرة من األنشطة المشتركة
المسجلين في المدارس .يتم دعم الطلبة ً
في المنهاج الدراسي الذي يتضمن حصولهم على فرصة للتطور بشكل كامل كأفراد .بعض
هذه األنشطة تشمل ؛ الرياضة والفنون الطالبية .التوجيه المخصص موجه نحو طرق التدريس
العملية القائمة على االستفسار واستراتيجيات التعلم ذات المستوى العالمي .يتسم المنهج
دائما فرصة لمراجعتها حتى يتقن
بالمرونة  ،وإذا كان الطالب يعاني من بعض الصعوبات  ،فهناك
ً
األساسيات.
قائما على المعايير التعليمية الخاصة بالمنهاج األمريكي
نظاما
تتبع مدارس المنهاج األمريكي
ً
ً
أيضا للتطور الشخصي لكل طفل  ،بحيث يمكن تكرار المواد التي لم
حيث يتم إعطاء األهمية ً
يتم إتقانها من قبل الطالب.

مهمتنا
هدفنا في مدرسة اجنايت هي معرفة حاجة كل طالب ،وضمان مهارات التعلم في القرن الحادي
والعشرون ونجاح الطالب في عالم متغير ومستمر وإنشاء بيئة تعليمية تعزز مهمتنا في معرفة
حاجة كل طالب وتعزز القيادة والتماسك االجتماعي واإلبداع والمسؤولية والطموح وتوفير محفز
لقدرات ذات أهمية دائمة في الظهور.

رؤيتنا
في مدرسة اجنايت ،تتمثل رؤيتنا في أن يشعر جميع الطلبة بأن التعلم له قيمة دائمة تتجاوز
حياتهم في المدرسة.
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تقدم مدرسة اجنايت منهج أمريكي دبي الورقاء

+971 4 211 0777

+971 50 891 5900

www.igniteschool.ae

الورقاء  ،3دبي ،اإلمارات العربية المتحدة

