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 Counselor’s Corner… 

Safeguarding 

Safeguarding is defined as protecting children 
from maltreatment, preventing impairment of 
health and/or development, ensure that children 
will grow up in the provision of safe and 
effective care and acting to enable all children 
to have the best life chances.  

Federal Law No. 3 of 2016 concerning child 
rights, also known as Wadeema ’s Law, stresses 
that all children must be provided with 
appropriate living standards, access to health 
services, education, equal opportunities in 
essential services and facilities without any kind 
of discrimination. The law protects children 
against all forms of negligence, exploitation, 
physical and psychological abuses. 

To read more about Wadeema ’s Law, please 
visit https://u.ae/en/information-and-services/
social-affairs/children. 

 

As a parent, what can I do to prevent child 
abuse?  

• Practice disciplining your children in a calm, 
thoughtful way. 

• Give yourself time to cool off rather than 
punishing in anger. 

• Show your children ways that conflicts can 
be resolved with words rather than hitting or 
hurting. 

• Talk with your children every day and listen 
carefully to what they say about their lives. 

• Be alert to changes in their behavior or 
emotions and talk calmly with them if you 
are concerned. 
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A Message from the Director… 
 
Welcome to 2021.  I hope that everyone was able to enjoy 
the winter holiday break with family and friends.  As we 
return from the holiday, it’s important to reinstate routines 
both at home and at school. As we begin second term, our 
teachers will work with students to reiterate classroom and 
school-wide expectations. These are important to everyone 
as they are our guiding principles at school. 
 
You can help us by talking with your child(ren) about our 
classroom and distance learning expectations. Ask 
questions like – What are you expected to do fi the teacher 
is talking with a student who is online? When are you 
allowed to participate in the lesson if you are at home ? 
How do your teachers expect you to behave in the 
classroom? What are the rules for submitting homework? 
 
While these questions may seem silly, they give insight into 
how your student views the rules of school and how they 
see themselves operating from day-to-day inside the 
building. Having a conversation with your student at home 
further solidifies the bond between school and home. 
 
It is never easy to get back in the swing of things after an 
extended break, but we know that our students are resilient 
and will pick up right where they left off. 
 
Welcome back! 
 
Scott Poloff 
Director 

Welcome our New Data and Assessment Coordinator 

Ignite School would like to welcome Mr. Michael 
Georges as our New Data and Assessment Coordina-
tor. 

Micheal’s primary goal is to oversee all the school wide 
assessments that take place over the course of the 
school year.  In addition, he will also be working with 
staff to ensure that student data is being used effec-
tively in the classroom. 

For parents, he will be available to meet with you and 
discuss your child(ren)’s scores in more detail or to 
help you better understand the individual test itself.  He 
will be printing student data reports so they can be 
shared with families when report cards are distributed 
at the end of each term. 

Michael comes to us from Dubai Arabian American 
Private School where he was the Vice Principal of Pas-
toral Care and Head of Assessments. 

We are very excited to have Michael as a part of our 
Ignite Family. 



  SPOTLIGHT 
MAP Testing 

 

Three times a year our students take what is referred to MAP testing.  But what is MAP testing? What is the 
point of the test?  What do the scored mean?  With the information below, I am hoping to help answer some 
of these questions. 

Map Testing offers teachers and parents an accurate estimate of their child(ren)’s achievement within a 
subject.  Each student’s performance is measured on two different levels over the course of the school year. 

The first is the actual score they receive after taking the test.  This score (RIT Score) allows for the teacher 
and parent to know the exact grade level in which the student is able to be instructed and have success at 
this particular time within the school year.  The second is the growth or change in achievement scores 
between each testing session, from the beginning to the end of the school year or from year to year. 

This information helps teachers plan instruction for individual students and empowers teachers and 
students to work hard to ensure that our students improve in all of their educational outcomes. 

Individualized and Class MAP scores can be used in many ways, including: evaluating student achievement 
and growth; individualizing instruction; setting achievement and growth goals for students or groups of 
students in the school; supporting conversations with parents about their child(ren)’s abilities and progress. 

The normed scores have changed for the 2020 school year.  These new benchmark/normed scores will be 
shared with you along with your child’s individual growth report at Parent/Teacher Conferences 

Map Testing is scheduled to take place starting the week of February 7th. 

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

21st 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. 

 

New England Association of Schools and Colleges (NEASC) 

During the first week of November our school was visited (virtually) visited by a three member team of 
educators who will help us in goal to become and American Accredited School.  I want to thank the parents 
and students that participated in 4 day evaluation. 

NEASC Accreditation is important because signifies that Ignite School is considered to be on the same level 
of leadership, teaching and learning of a school that is located within the United States. It allows for our 
graduates to apply for university and have equal credentials as a student who attended school in the United 
States. 

I am happy to announce that we were approved for the “Eligibility Stage” in the process. This is the first of 
the three stages.  Their next visit will be in November 2021.  If we continue to grow and develop according 
to our Action Plan we will then enter into the “Candidacy Stage”. 

Their final visit will be in November 2022 - February 2023, where there will be a week long visit with several 
school leaders on campus.  If we pass this evaluation, we will become accredited.  There are currently only 
36 NEASC Accredited Schools within the UAE. 

 



 IGNITEأخبار  

 ... ركن المستشار

 الحماية

ف الحماية على أنها حماية األطفال من سوء المعاملة ، ومنع  تُعرَّ

اإلضرار بالصحة و / أو النمو ، وضمان أن يكبر األطفال في 

توفير الرعاية اآلمنة والفعالة والعمل على تمكين جميع األطفال من 

 .الحصول على أفضل فرص الحياة

بشأن حقوق الطفل ،  6102لعام  3يشدد القانون االتحادي رقم 

، على أنه يجب تزويد  Wadeema والمعروف أيًضا باسم قانون

جميع األطفال بمستويات معيشية مناسبة ، والوصول إلى الخدمات 

الصحية ، والتعليم ، وتكافؤ الفرص في الخدمات والمرافق 

األساسية دون أي نوع من التمييز. يحمي القانون األطفال من كافة 

 .أشكال اإلهمال واالستغالل واالعتداء الجسدي والنفسي

//:https ، يرجى زيارة Wadeema لقراءة المزيد عن قانون

u.ae/en/information-and-services/social-affairs/

children. 

بصفتي ولي أمر ، ما الذي يمكنني فعله لمنع إساءة معاملة 

 األطفال؟

 .تدرب على تأديب أطفالك بطريقة هادئة ومدروسة

 .معاقبة بغضبالامنح نفسك الوقت لتهدأ بداًل من 

أظهر ألطفالك طرقًا لحل النزاعات بالكلمات بدالً من الضرب أو 

 .األذى

 .تحدث مع أطفالك كل يوم واستمع بعناية لما يقولونه عن حياتهم

  كن متيقًظا للتغييرات في سلوكهم أو عواطفهم وتحدث معهم بهدوء إذا كنت قلقًا.
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 في هذه القضية: •

 سمة الشخصية: التفاني  •

 MAPتحديث لمعايير اختبار   •

 طرق لمساعدة المعلمين أثناء التعلم المدمج  •

 MAP TESTINGتسليط الضوء:   •

 NEASCاعتماد   •

 النشرة اإلخبارية الرسمية لمدرسة إجنايت

 

 رسالة من المدير ...
 

. أتمنى أن يكون الجميع قد تمكن من االستمتاع 6160مرحبًا بكم في عام 
بعطلة الشتاء مع العائلة واألصدقاء. مع عودتنا من العطلة ، من المهم إعادة 

الروتين في المنزل والمدرسة. مع بدء الفصل الدراسي الثاني ، سيعمل 
 مدرسونا مع الطالب لتكرار الفصل الدراسي و

التوقعات على مستوى المدرسة. هذه األمور مهمة للجميع ألنها مبادئنا 
 التوجيهية في المدرسة.

 
يمكنك مساعدتنا من خالل التحدث مع طفلك )أطفالك( عن الفصول الدراسية 

ما الذي تتوقع أن تفعله إذا كان  -وتوقعات التعلم عن بعد. اطرح أسئلة مثل 
المعلم يتحدث مع طالب متصل باإلنترنت؟ متى يُسمح لك بالمشاركة في 

الدرس إذا كنت في المنزل؟ كيف يتوقع معلموك أن تتصرف في الفصل؟ ما 
 هي قواعد تقديم الواجب البيتي؟

 
على الرغم من أن هذه األسئلة قد تبدو سخيفة ، إال أنها تعطي نظرة ثاقبة 

حول كيفية رؤية الطالب لقواعد المدرسة وكيف يرون أنفسهم يعملون من يوم 
آلخر داخل المبنى. يؤدي إجراء محادثة مع الطالب في المنزل إلى تقوية 

 الرابطة بين المدرسة والمنزل.
 

ليس من السهل أبًدا العودة إلى تأرجح األشياء بعد استراحة طويلة ، لكننا نعلم 
 أن طالبنا يتمتعون بالمرونة وسيواصلون العمل من حيث توقفوا.

 
 مرحبا بعودتك!

 
 سكوت بولوف

 المدير

 نرحب بمنسق البيانات والتقييم الجديد

أن ترحب بالسيد مايكل جورج كمنسق بيانات وتقييم  Ignite تود مدرسة 
 جديد.

الهدف األساسي لمايكل هو اإلشراف على جميع التقييمات على مستوى 
المدرسة التي تتم على مدار العام الدراسي. باإلضافة إلى ذلك ، سيعمل أيًضا 
 مع الموظفين لضمان استخدام بيانات الطالب بشكل فعال في الفصل الدراسي.

بالنسبة للوالدين ، سيكون متاًحا لمقابلتك ومناقشة نتائج طفلك )أطفالك( بمزيد 
من التفصيل أو لمساعدتك على فهم االختبار الفردي نفسه بشكل أفضل. سيقوم 
بطباعة تقارير بيانات الطالب بحيث يمكن مشاركتها مع العائالت عند توزيع 

 بطاقات التقارير في نهاية كل فصل دراسي.

يأتي مايكل إلينا من مدرسة دبي العربية األمريكية الخاصة حيث كان نائب 
 مدير الرعاية و الدعم االجتماعي ورئيس التقييمات.

 نحن متحمسون جًدا ألن يكون مايكل جزًءا من عائلة إجنايت



 تسليط الضوء  
MAP اختبارات 

 

؟ ما هو الهدف من االختبار؟ ماذا تعني النتيجة؟ بالمعلومات MAPولكن ما هو اختبار  .MAPثالث مرات في السنة يأخذ طالبنا ما يشار إليه باختبار 
 الواردة أدناه ، آمل أن أساعد في اإلجابة على بعض هذه األسئلة.

 امللمعلمين وأولياء األمور تقديًرا دقيقًا إلنجازات أطفالهم في أحد المواد. يتم قياس أداء كل طالب على مستويين مختلفين على مدار الع MAPيقدم اختبار 
 الدراسي.

للمعلم والوالد بمعرفة مستوى الصف الدقيق الذي  (RIT Score)األول هو الدرجة الفعلية التي يحصلون عليها بعد إجراء االختبار. تسمح هذه الدرجة 
نجاز بين كل اإليمكن للطالب أن يتلقى فيه التعليمات ويحقق النجاح في هذا الوقت بالذات خالل العام الدراسي. والثاني هو النمو أو التغيير في درجات 

 جلسة اختبار ، من بداية العام الدراسي إلى نهاية العام الدراسي أو من عام إلى آخر.

ميع ي جتساعد هذه المعلومات المعلمين على التخطيط إلرشادات الطالب الفرديين وتمكين المعلمين والطالب من العمل الجاد لضمان تحسين طالبنا ف
 مخرجاتهم التعليمية.

بعدة طرق ، بما في ذلك: تقييم تحصيل الطالب ونموه. تعليم فردي تحديد أهداف اإلنجاز والنمو  Class MAPالفردية و  MAPيمكن استخدام درجات 
 للطالب أو مجموعات الطالب في المدرسة ؛ دعم المحادثات مع أولياء األمور حول قدرات أطفالهم وتقدمهم.

. ستتم مشاركة هذه النتائج المعيارية / المعيارية الجديدة معك جنبًا إلى جنب مع تقرير النمو الفردي 6161تغيرت الدرجات المعيارية للعام الدراسي 
 لطفلك في مؤتمرات اآلباء / المعلمين

 فبراير. 7بدًءا من أسبوع  MAPمن المقرر إجراء اختبار 

 

 

 بيان الرسالة
مهمتنا هي معرفة حاجة كل طالب ، والعمل بشكل تعاوني على خلق بيئة تعليمية مستدامة تتمحور حول الطالب في القرن الحادي والعشرين تعزز القيادة 

 والتماسك االجتماعي واإلبداع والمسؤولية والطموح مما يوفر حافًزا لقدرات ذات صلة دائمة بالظهور.
 

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

 (NEASC)للمدارس والكليات  NEW ENGLANDجمعية                                                

خالل األسبوع األول من شهر تشرين الثاني )نوفمبر( ، تمت زيارة مدرستنا )تقريبًا( من قبل فريق مكون من ثالثة أعضاء من المعلمين 
الذين سيساعدوننا في تحقيق هدفنا في أن نصبح مدرسة معتمدة أمريكية. أود أن أشكر أولياء األمور والطالب الذين شاركوا في التقييم 

 أيام. 4لمدة 

تعتبر على نفس المستوى من القيادة والتعليم والتعلم في مدرسة تقع  Igniteأمًرا مهًما ألنه يشير إلى أن مدرسة  NEASCيعد اعتماد 
 داخل الواليات المتحدة. يسمح لخريجينا بالتقدم للجامعة ولديهم أوراق اعتماد متساوية كطالب التحق بالمدرسة في الواليات المتحدة.

يسعدني أن أعلن أنه تمت الموافقة على "مرحلة األهلية" في هذه العملية. هذه هي المرحلة األولى من المراحل الثالث. ستكون زيارتهم 
 . إذا واصلنا النمو والتطور وفًقا لخطة العمل الخاصة بنا ، فسندخل بعد ذلك في "مرحلة الترشيح".0202القادمة في نوفمبر 

، حيث ستكون هناك زيارة مدتها أسبوع مع العديد من قادة المدارس في  0202فبراير  - 0200وستكون زيارتهم األخيرة في نوفمبر 
داخل دولة اإلمارات  NEASCمدرسة معتمدة من  23الحرم الجامعي. إذا نجحنا في هذا التقييم ، سنصبح معتمدين. يوجد حاليًا فقط 

 العربية المتحدة.
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