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MISSION

مهمتنا

VISION

رؤيتنا

وضمان طالب،  كل  حاجة  معرفة  هي  اجنايت  مدرسة  في  هدفنا 

الطالب في عالم الحادي والعشرون ونجاح  القرن  التعلم في  مهارات 

بيئة تعليمية تعزز مهمتنا في معرفة حاجة متغير ومستمر وإنشاء 

الظهور دائمة في  أهمية  لقدرات ذات  والطموح وتوفير محفز 

“... is to know the needs of every student, collaborative-
ly creating a student-centered, sustainable 21st century 
learning environment that fosters leadership, social 
cohesion, creativity, responsibility and ambition provid-
ing a catalyst for abilities of lasting relevance to 
emerge.”

“... is for all young people to experience that learning 
has lasting value beyond their life at school..”

Ignite School delivers American Curriculum that offers 
specialist teachers, digital learning, inclusive yet diversi-
fied standards-based system where importance is also 
given to the personal development of each child.

الطلبة جميع  يشعر  أن  في  رؤيتنا  تتمثل  اجنايت،  مدرسة  في 

المدرسة في  حياتهم  تتجاوز  دائمة  قيمة  له  التعلم  بأن 

المعلمين أفضل  من  مجموعة  يوفر  بحيث  خاصة  تعليمية 

تربوي ونظام  الرقمي،  التعليم  أدوات  أحدث  المتخصصين، 

التنمية لجانب  كبرى  أهمية  يعطي  ومتنوع  شامل  وتعليمي 

للطفل الشخصية 



Make

المواصالتمدرسة اجنايت

مهمتنا
نوعها من  فريدة  بيئة  تجعلها  اجنايت  مدرسة  في  مهمة  عوامل  هناك 

نيويورك   لوالية  ا�ساسية  المعايير  مع  برنامجنا  يتوافق 

وذوي جيد�  مؤهلين  لدينا  ا�مريكيين  ا�ساسية  المواد  معلمي  جميع 
ا�ميريكي المنهاج  في  خبرة 

ا�ولى الروضة  من  العربية  اللغة  منهاج  نقدم 

قادرين ليكونوا  لطالبنا  مثالية  تعليمية  بيئة  المدرسي  المبنى  يتيح 
إبداعاتهم عن  التعبير  على 

الثقافة تغذي  صلة  ذات  وثقافية  مناسبة  تعليمية  بيئة  نقدم  نحن 
ا�سالمية والقيم  العربية  واللغة  ا�ماراتية 

New York Curriculum

All core teachers are American educators that are 
well-qualified and experienced 

Arabic and Islamic Curriculum introduced in Kindergarten 

Purpose-built campus that is equipped to the highest 
standards

Cu l tu ra l l y  appropr ia te  and  re levant  l ea rn ing  
environment that nurtures Emirati culture, Arabic 
language and Islamic values 

There are significant factors that define Ignite School and 
make it a unique and exceptional learning center.

المواصالتالمواصالتالمواصالتالمواصالتالمواصالت

مهمتنامهمتنامهمتنامهمتنامهمتنا
نوعها من  فريدة  بيئة  تجعلها  اجنايت  مدرسة  في  مهمة  عوامل  نوعهاهناك  من  فريدة  بيئة  تجعلها  اجنايت  مدرسة  في  مهمة  عوامل  هناك 

وذوي جيد�  مؤهلين  لدينا  ا�مريكيين  ا�ساسية  المواد  معلمي  وذويجميع  جيد�  مؤهلين  لدينا  ا�مريكيين  ا�ساسية  المواد  معلمي  جميع 

قادرين ليكونوا  لطالبنا  مثالية  تعليمية  بيئة  المدرسي  المبنى  قادرينيتيح  ليكونوا  لطالبنا  مثالية  تعليمية  بيئة  المدرسي  المبنى  يتيح 
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DIRECTOR’S MESSAGE

CULTURE

الطالب تعلم  على  ا�ساسي  تركيزنا  ينصب  أمريكية،  كمدرسة 

بالسعادة طالبنا  يشعر  والعاطفية.  االجتماعية  والرفاهية 

ببيئة ملتزمين  وقادتنا  مدرسونا  يظل  والتقدير.  وا�مان  والقبول 

العالي والتفكير  والتعاون  ا�بداع  يعتبر  الطالب.  حول  تتمحور 

ا�مارات لدولة  الثقافية  والقيم  التراث  على  والحفاظ  وا�بتكار 

طالب لكل  اليومية  التعلم  ممارسات  من  جزء�  المتحدة  العربية 

سعادة وداد 

اجنايت مدرسة  مديرة 

As an American School, our primary focus is on 
students’ learning, social and emotional wellbeing. Our 
students feel happy, accepted, safe and valued.

Our teachers and leaders remain committed to a 
student-centered environment. Creativity, collabora-
tion, higher order thinking, innovation and preservation 
of the UAE cultural heritage and values are part of daily 
learning practices for each student.

Wedad Saada 
Ignite School Director

المديرة كلمة

• Admission process

• Usage of data to improve Emirati educational success

• Culturally responsive learning

• High quality 21st century pedagogy

• Relevant programs and activities for all children

• Leadership and management committed to 

   Emirati National Agenda and student success

• Strategic relationships with higher education 

   providers and industry.

Ignite School provides an excellent quality  education to 

Emirati and expat children within a whole school 

approach.  Central to this process is a culturally appro-

priate and relevant learning environment which consists 

of these seven key integrated components:

من ل¶طفال  التعليم  من  عال  مستوًى  إجنايت  مدرسة  تقدم 

ترتكز شامل  مدرسي  نهج  ضمن  وا�ماراتيين  الجنسيات  جميع 

سبع تتضمن  ثقافي¼  ومالئمة  مناسبة  تعليمية  بيئة  عليه 

هي متكاملة  رئيسية  عناصر 

لتسجيل ا عملية

ا�ماراتية التعليمية  العملية  لتطوير  البيانات  استخدام 

ثقافي¼ محفز  تعليم 

المستويات بأعلى  والعشرين  الحادي  القرن  تواكب  تعليمية  برامج 

الطالب لثقافة  مالئمة  أنشطة  و  فعاليات 

الطالب تفوق  وتضمن  ا�ماراتية  الوطنية  با�جندة  ملتزمة  قيادة 

التعليمي القطاع  و  العالي  التعليم  مؤسسات  مع  استراتيجية  عالقات 
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•

•

•

•

•

•

ثقافة



Dedicated Science labs, Maker’s labs, Art and Theatre 
centers for Elementary, Middle and High Schools

Football pitch, indoor Gymnasium, Tennis court, 
Basketball courts, 25m Swimming pool, indoor-outdoor 
play areas and outdoor court yards

Community school that promotes innovation, inquiry and 
collaboration both inside and outside of the classroom

Active Parent and Teacher Association (PTA)

Student government and leadership opportunities

Internal and External After-School activities, Sports, 
Creative Arts, World Languages

•

•

•

•

•

•

للفنون ومراكز  الفكري،  وا�بداع  المختصة  للعلوم  مختبرات 

والعليا والمتوسطة  االبتدائية  للمراحل  والمسرح 

ملعب كرة قدم وصالة ألعاب رياضية داخلية وملعب تنس وكرة

داخلية ترفيهية  لعب  ومناطق  متًرا   ٢٥ ،ومسبح بطول  سلة 

خارجية وساحات  وخارجية 

داخل على  المشاركة  االبتكار  اجنايت  مدرسة  تعزز 

وخارجها المدرسة 

فّعالة ومعلمين  آباء  لجنة 

الطالب لدى  وا�دارية  القيادية  الشخصية  تطوير 

الدوام المدرسي أنشطة مدرسية وترفيهية متعددة ما بعد 

عالمية ولغات  االبداعية  والفنون  الرياضية  ومنها 

•

•

•

•

•

•

للفنون ومراكز  الفكري،  وا�بداع  المختصة  للعلوم  مختبرات 

ملعب كرة قدم وصالة ألعاب رياضية داخلية وملعب تنس وكرة

داخلية ترفيهية  لعب  ومناطق  متًرا   

الدوام المدرسي أنشطة مدرسية وترفيهية متعددة ما بعد 

Why            School

لماذا مدرسة اجنايت



ADMISSIONS

التسجيل
التركيز القوي على تطوير كل طالب. نقدم منهاج أمريكي مع 

أي ومن  الجنسيات،  جميع  من  للطالب  التسجيل  طلبات  نستقبل 

بنجاح الدراسية  مناهجنا  إلى  الوصول  يمكنهم  الذين  منهج، 

لمدرستنا إيجابية  مساهمة  وتقديم 

We are an international school offering an American 
Curriculum with a strong focus on the individul develop-
ment of each student. 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 a positive contribution 
to our school.

Tuition Fees Term 1 Term 2 Term 3

Elementary
School

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

Middle 
School

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

High School 
*Opening 
2022-2023

G9 41,000 16,400 12,300 12,300

G10 42,000 16,800 12,600 12,600

G11 43,000 17,200 12,900 12,900

G12 44,000 17,600 13,200 13,200

*A sibling discount of 5% is added for each younger sibling. The 
discount may be combined with only one other discount. The sibling 
discount is applied to the balance after the other discount rate has 
been availed. 

الجمع بين الخصم وخصم ٥٪ لكل أخ أصغر. يمكن  يضاف خصم ا�خوة بنسبة 
الرصيد بعد االستفادة من معدل واحد آخر فقط. يتم تطبيق خصم ا�خوة على 

ا»خر الخصم 

المناطق أنحاء  لجميع  الصفوف  لجميع  متاحة  المدرسية  المواصالت 
ارب التواصل مع شركة  يرجى  المعلومات،  للمزيد من  بنا.  المحيطة 

ا»تي العنوان  على  للباصات  فالكون 
التواصل معهم على يمكنكم  زاكس  متاجر  المدرسي متوفر في  الزي 

TRANSPORTATION
AND UNIFORM
Transportation is available for all grades throughout our 
community and surrounding areas. Please contact Arab 

e e fi
your location. csr.ignite@arabfalcondubai.ae
Uniforms are available at Zaks Uniform shops. 
www.zaksstore.com 

المواصالت والزي المدرسي

MAP موقعنا

csr.ignite@arabfalcondubai.ae

CONTACT US للتواصل

Al Warqa’a 3, Dubai, UAE

04 211 0777

www.igniteschool.ae

@Igniteschooldxb @Igniteschooldxb @igniteschool@igniteschool @igniteschool

Mirdif City Center

www.zaksstore.com




