FOR QUESTIONS ABOUT….
Any concerns after initial contact with
relevant person below.
Grades 6 to 12 – IGCSE / AS situation,
student academic progress and
probation, on-line lessons and secondary
teachers’ performance.
KG to Gr 5 – primary student academic
progress and probation, on-line lessons
and primary teachers’ performance.
All Primary and Secondary Ministry
subjects, on-line lessons and Ministry
subjects teachers’ performance.
The differentiated special academic
needs for SEN /POD students.
‘In Touch’ Newsletter, Policies on
Distance Learning - staff / students,
Attendance - Secondary students.
‘In Touch’ Newsletter, Attendance Primary students, Care and well-being of
students, parents and staff.
Report cards, Transcripts, Student
records, Registration and updating family
details, IT issues with Distance Learning.
Maintenance of the school, issues with
Administration staff.
Tuition fees and payments.
Tuition fees and payments.
IT issues with Distance Learning.

WHO TO CONTACT FOR HELP
SEE
Room
The Principal,
Ms Karen Robinson

5

EMAIL
principal@cbsabudhabi.com

Head of Secondary,
Mr Sami El Sayed

samish@cbsabudhabi.com

Distance Learning
Coordinator,
Head of Primary,
Mr Chris Kotze

chrisk@cbsabudhabi.com

Head of Ministry Subjects,
Ms Sarab Ramadan

sarab@cbsabudhabi.com

SENCO /PODCO,
Ms Angellah Chinyoka

podco@cbsabudhabi.com

Dean or Students,
Ms Toni Degnian

9

dos@cbsabudhabi.com

School Counsellor,
Ms Suhana Akbar

9

counsellor@cbsabudhabi.com

The Registrar,
Mr Rasheed Ali

3

admission@cbsabudhabi.com

7

registrar@cbsabudhabi.com

7

accounts@cbsabudhabi.com

7

ebrahim@cbsabudhabi.com

7

it@cbsabudhabi.com

Head of Administration,
Mr Shuhaib Delambadi,
The School Accountant,
Mr Ahmed Junaid,
Mr Ebrahim Jalaludheen,
IT Department, Mr
Muhammad Riyas

مع من أتواصل في المدرسة
إذا كان استفسارك يشمل ما يلي :

فتواصل مع :

ألي مشاكل لم يتم حلها بعد التواصل مع الشخص المعني
في الجدول أدناه
الصفوف من  6حتى  21وكل مايتعلق – IGCSE / AS /
Aمن جداول وامتحانات و التقدم األكاديمي للطالب
واالختبارات المدرسية ،والكتب المدرسية والمعادلة و
معلمي المرحلة الثانوية.
الصفوف من الروضة األولى حتى الصف الخامس من حيث
 :االنضباط والكتب المدرسية واالختبارات والمعلمين وكل
ما يتعلق بهذه المراحل .
كل ما يتعلق بالمواد اإللزامية ( اللغة العربية والتربية
االسالمية واالجتماعيات و التربية األخالقية ) و معلمي هذه
المواد وذلك لكل المراحل الدراسية في المدرسة .

مديرة المدرسة  :كارين
روبنسون

كل مايخص الطالب ذوي االحتياجات األكاديمية الخاصة.
النشرة اإلخبارية األسبوعية ’ ، ‘In Touchوتسجيل
الحضور في التعلم عن بعد لطالب المرحلة الثانوية
النشرة اإلخبارية األسبوعية ’ ‘In Touchوالحضور في
التعلم عن بعد لطالب المرحلة اإلبتدائية ،و الصحة النفسية
للطالب واولياء األمور والموظفين .
الشهادات المدرسية ووثائق وسجالت الطالب ،والتسجيل
وتحديث تفاصيل العائلة  ،مشاكل تقنية في التعلم عن بعد .
صيانة المدرسة  ،مسائل تخص الموظفين اإلداريين .
للرسوم المدرسية و الدفعات المالية .
للرسوم المدرسية و الدفعات المالية .
مشكالت تقنية تخص التعلم عن بعد

غرفة
رقم

EMAIL

5

principal@cbsabudhabi.com

رئيس القسم الثانوي :
سامي السيد

samish@cbsabudhabi.com

رئيس القسم االبتدائي :
كريس كوتسو

chrisk@cbsabudhabi.com

رئيسة قسم المواد اإللزامية :
سراب رمضان

sarab@cbsabudhabi.com

أخصائية أصحاب الهمم :
آنجيال
عميدة شؤون الطلبة :
توني ديجينيان

podco@cbsabudhabi.com
9

dos@cbsabudhabi.com

9

counsellor@cbsabudhabi.com

3

admission@cbsabudhabi.com

شعيب دالماري

7

registrar@cbsabudhabi.com

المحاسب  :أحمد جنيد
ابراهيم جالل الدين
السيد محمد رياس

7
7
7

accounts@cbsabudhabi.com
ebrahim@cbsabudhabi.com
it@cbsabudhabi.com

األخاصائية االجتماعية :
سوهانا أكبر
التسجيل :
راشد علي
رئيس القسم اإلداري :

