25th September, 2019
Dear Parents,
Thank you to those parents who attended the Parent Information Evenings in the last two weeks. If you have
any comments or suggestions about the sessions, please email me at principal@cbsabudhabi.com.
I would also like to thank parents for ensuring our children attend school each day in the correct school
uniform. Of course, it was also fabulous to see all the children dressing in blue for our celebration of World
Ozone Day.
The beginning of the school day often sets the tone for the rest of the day. Please ensure your child is at school
before 7:20am. This is the start of the school day. All parents should have left the courtyard by 7:20am. This is
not a new rule in the school, but it is our focus this year. Teachers start their duty at 7:15am organizing the
students into line at assembly. They are not available to speak with parents. Teachers are organizing Class Dojo
as a means for parents to communicate with them. If this is not operational for you by 10th October, please
contact the Head of Section.
You will find attached to this letter, contact details for Senior Management and Administration Staff in the
school.
The following are important dates in October for you to note:
Sunday 6th October – KG2-Gr3. Student Council Meeting / Gr 4/5 Student Council Meeting
Monday 7th October – Secondary Student Council Meeting / Gr 4/5 Prefect Meeting / Secondary Prefect
Meeting
Sunday 13th – Tuesday 15th September – Formal Photos (KG & Primary)
Tuesday 15th October – IGCSE / AS Retake exams start (Room 8)
Wednesday 16th October – World Food Day Activities
Thursday 17th October – Parent Teacher conferences (Progress Meetings) – 12pm – 4 pm in the gym – School
finishes at 11:30am.
Monday 21st October – KG1 Trip to Musaffah Park (tentative)
Tuesday 22nd – Thursday 24th October – Half Term Break
This information is available on the school website: www.cbsabudhabi.com
Thank you for your support and cooperation.

Best regards,
Karen Robinson
Principal

2019\9\25
أولياء األمور األعزاء :
أود أن أتقدم بالشكر الجزيل لكل أولياء االمور الذين حضروا إلى االجتماعات الخاصة بأولياء األمور واإلداريين في األسبوعين الماضيين  ،إذا
كان لديكم أي تعليقات أو اقتراحات خاصة بتلك االجتماعات فالرجاء التواصل معي على اإليميل التالي :
principal@cbsabudhabi.com
أود أن أشكر أيضا أولياء األمور الذين يحرصون على أن يحضر طالبنا إلى المدرسة في الوقت المحدد وعلى أن يحضر الطالب بالزي المدرسي
الصحيح وبالطبع كان من الممتع رؤية الطالب بالمالبس الزرقاء احتفاال بيوم االوزون العالمي .
بداية اليوم الدراسي تحدد وتيرة اليوم لذلك نرجوا االلتزام بمواعيد المدرسة حيث يجب أن يتواجد الطالب في المدرسة قبل الساعة  7:20صباحا
وهي بداية اليوم الدراسي وعلى اولياء األمور عدم التواجد في الساحة بعد ذلك الوقت  ،هذه ليست قواعد جديدة قي مدرستنا ولكننا حرصنا على
تفعيلها بشكل صحيح هذا العام  ،تبدا مناوبة المعلمين في الساعة  7:15صباحا حيث يجب على المعلمين تنظيم صفوف الطالب لذلك لن يكون
باستطاعتهم الحديث مع أولياء األمور في ذلك الوقت .
يعمل معلمونا على تفعيل (  ) Class Dojoلتكون وسيلة التواصل األساسية بين ولي األمر والمعلم وإذا لم يتم تفعليه فبل  2019\10\10الرجاء
التواصل مع رئيس القسم الخاص بالمعلم .
تم إرفاق إيميالت الهيئة اإلدارية واألكاديمية .
المواعيد المهمة في شهر أكتوبر :
األحد  2019\10\6إجتماع مجلس الطلبة من الروضة الثانية إلى الصف الثالث واجتماع مجلس الطلبة للصف الرابع والخامس .
اإلثنين  2019\10\7اجتماع مجلس الطلبة للقسم الثانوي واجتماع الطلبة المنتخبون .
من األحد  2019\10\13إلى الثالثاء  2019\10\15التقاط الصور السنوية للطالب ( لطالب الروضة والمرحلة االبتدائية ) .
الثالثاء  2019\10\15امتحانات اإلعادة (  ) IGCSE / ASفي غرفة رقم 8
األربعاء  2019\10\16تفعيل األنشطة الخاصة باليوم العالمي للطعام
الخميس  2019\10\17اجتماع اولياء االمور مع المعلمين لمناقشة التقدم األكاديمي للطالب وذلك من الساعة 12ظهرا حتى الساعة  4عصرا (
سينتهي اليوم الدراسي للطالب في ذلك اليوم في الساعة ) 11:30
اإلثنين  2019\10\21رحلة الروضة األولى إلى منتزه خليفة ( سيتم التأكيد عليه الحقا )
من الثالثاء  2019\10\22حتى الخميس  2019\10\24عطلة منتصف الفصل االول .
كل ما سبق من مواعيد ومعلومات يتوفر على موقع المدرسة اإللكتروني .
نشكركم على دعمكم وتعاونكم معنا .
مديرة مدرسة اإلبداع البريطانية .
كارين روبنسون

WHO TO CONTACT FOR HELP
SEE

FOR QUESTIONS ABOUT….

School policies and procedures, rules and regulations
and student attendance.
Grades 6 to 12 – IGCSE / AS / A schedules and exams,
student academic progress and probation, text books,
equivalency and secondary teachers’ performance.
KG to Gr 5 – primary students’ discipline, primary
student academic progress and probation, text books
and primary teachers’ performance.
All Primary and Secondary Ministry subjects, Ministry
text books and Ministry subjects teachers’
performance.
The differentiated special academic needs for
students, Talented and Gifted students.
Field trips, Clubs, discipline of secondary students,
dispersal procedures and school routines and
procedures.
The well-being of any student
Report cards, transcripts, student records, registration
and updating family details.
Notification of student absences.
Make an appointment with SLT .
Maintenance of the school and transportation.
Tuition fees and payments.
Uniform shop, books and fee payment.
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مع من أتواصل في المدرسة
: فتواصل مع
: إذا كان استفسارك يشمل ما يلي
: المديرة
السياسات واإلجراءات المدرسية والقواعد واللوائح والتحاق الطالب
كارين روبنسون
 – من جداولIGCSE / AS / A  وكل مايتعلق12  حتى6 الصفوف من
: رئيس القسم الثانوي
 والكتب،وامتحانات و التقدم األكاديمي للطالب واالختبارات المدرسية
سامي السيد
.المدرسية والمعادلة و معلمي المرحلة الثانوية
: رئيس القسم االبتدائي
 االنضباط: الصفوف من الروضة األولى حتى الصف الخامس من حيث
كريس كوتسو
. والكتب المدرسية واالختبارات والمعلمين وكل ما يتعلق بهذه المراحل
كل ما يتعلق بالمواد اإللزامية ( اللغة العربية والتربية االسالمية
: رئيسة قسم المواد اإللزامية
واالجتماعيات و التربية األخالقية ) و معلمي هذه المواد وذلك لكل المراحل
سراب رمضان
. الدراسية في المدرسة
أخصائية أصحاب الهمم و
كل مايخص الطالب ذوي االحتياجات األكاديمية الخاصة والطالب
: الطالب الموهوبين
. الموهوبين
سيانليا فيرميولن
: عميدة شؤون الطلبة
، وانضباط طالب المرحلة الثانوية، والنوادي، الرحالت المدرسية
توني ديجينيان
. واإلجراءات المدرسية،وإجراءات االنصراف
: األخاصائية االجتماعية
الصحة النفسية للطالب
سوهانا أكبر
: التسجيل
 والتسجيل وتحديث تفاصيل،الشهادات المدرسية ووثائق وسجالت الطالب
راشد علي
.العائلة
خديجة كمال
التبليغ بغياب الطالب
مريم أسد
حجز المواعيد مع الهيئة االدارية
: رئيس القسم اإلداري
للصيانه و المواصالت
شعيب دالمبادي
 أحمد جنيد: المحاسب
. للرسوم المدرسية و الدفعات المالية
ابراهيم جالل الدين
. لشراء الزي المدرسي و الكتب ودفع الرسوم

