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Parents Weekly Newsletter
Grade 3 الصف
TERM 1
SUBJECT الـمـادة

3A & 3B
Ms. Reem

English
اللغة اإلنجليزية

reemsalem341@gmail.com

•
•
•
•
•

Week 8

October 17th – 21st

OBJECTIVES
أهـداف و مخـرجـات التـعـلم

Enrichment Homework
الواجبات اإلثرائية

Unit 2
Lesson 4
Lesson 5 (first, second,
third, fourth, fifth)
Lesson 6 (different places)
Lesson 7 (A letter from
Fiona) talk about the
questions.

Activity book
Page: 19 /20 / 21
p. 22 write a letter

-

Unit 4- The big Sky

3C & 3D

-

Ms. Shahida
shahida.bhandia@ese.gov.ae

-

Listen and identify details
in a text.
Read and respond to a
text.
Describe familiar things.
Write simple texts.

-

Complete a Class project about –
Unit 3 –Ready steady go!
• What is your favorite sport/
activity?
• How do we move our
bodies?
• How do animals move?
• Include pictures.
• Label and write under the
pictures.
• Make sure to include a title,
your name and grade.
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Assessment االمتحانات

Math
الرياضيات

Science
العلوم
Arabic
اللغة العربية
Islamic
التربية اإلسالمية

Ms. Tasnim

tasneem.kaloo@ese.gov.ae

Ms. Amrutha

amrutha.narakath@ese.go
v.ae

المعلمة عائشة

ayeshaaj.alhammadi@ese.gov.ae

3A & 3B
المعلمة حنان

hanan.alameri@ese.gov.ae

Unit 2: Lesson 12:
Solving 2 step problems
involving addition and
subtraction
Chapter 12: Review
Unit 3 L1: Understand Equal
Groups

U2L12: Page 23-24
U3L1: Page 25-26
Watch how to access the
interactive book under class
materials on files in teams.

Unit 3: Different Environment.
Lesson: 2 – Adaptations and
Variations.
Students will learn:
1. What is adaptation and
camouflage?
2. Why don’t all animals have the
same adaptations?
3. What are different types of
ocean animal adaptations?

Make a poster about Animal's
Needs- (please select any one of
your favorite animals, and
include its pictures, mention
what items are essential for their
survival, write about its food and
habitat)

 كيف نعيش سعداء: الوحدة الثانية
 أين نجد السعادة ؟: النص المعلوماتي

وضع المفردات والتراكيب للنص المعلوماتي
" " أين نجد السعادة ؟
في جُمل مفيدة وإرسالها
LMS على منصة التعلم الذكي

 كيف نعيش سعداء: الوحدة الثانية
:الحديث الشريف
).. (مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم

الرجاء حل األنشطة على منصة
LMS

Quiz 1(20)

Quiz no: 2
Chapter-2-Electricity and Magnetism
(Lesson 1- Electricity and designing
solutions AND Lesson 2- Magnetism and
Designing solutions)
3B,3C,3D- 19/10/2021 (Tuesday)
3A- 20/10/2021 (Wednesday)

حفظ الحديث الشريف

Islamic
التربية اإلسالمية

:الحـديث الشريف
).. (مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم
3C & 3D
المعلمة ناصرة
Nasera.alkatheeri@ese.gov.ae

:نواتج التعلم
 يشرح المعنى اإلجمالي للحديث.الشريف
 يستنتج الهدايات التي يتضمنها.الحديث الشريف
. يسمع الحديث الشريف-

.حفظ الحديث الشريف
يرجى ارسال التسميع على منصة التعلم الذكي
85/84 حل أنشطة الكتاب ص
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االختبار التكويني األول على منصة التعلم الذكي
:يوم الثالثاء في الدروس التالية
 معنى/ )الحديث (تزين بالرفق/ سورة الليل
. حب النبي ألبنائه/ الرحمة

Civic Education & ME
التربية الوطنية والأخلاقية

المعلمة سلوى
salwa-am.alali@ese.gov.ae

Design & Technology
التصميم والتكنولوجيا
المعلمة أحالم

ahlam.farah@ese.gov.ae
Music & Drama
التربية الموسيقية والمسرح
المعلم بشير

111واجب ص

LMS حـل االختبار األول في

Activities 10 to 13 on AB
to 77 69 pages

Prepare for checkpoint 2. Study unit 2
and unit 3.

تابع درس احـذر التنمر

Unit 3- Data and patterns
• Present the collected data
in various visual formats
• Classify data based on
their type
• SB pages: 65 to 76

مستمر
اختبار تقويم
ّ

.قراءاتي الموسيقيّة

bechir.gharbi@ese.gov.ae
PE التربية الرياضية
المعلمة سماح

Relay

samah.moursy@ese.gov.ae

Mandarin البرنامج الصيني
Ms. Liu

liu.zhongjie@ese.gov.ae

1. Transportation words
2. Ask & answer “What is
this?” "This is an
airplane.”
3. Characters writing -- 飞机

• Practicing the words of
the second unit. The
book is available at LMS
and teams
• Transportation words
worksheet
• Video about the key words and
conversation
• Character writing

 مدينتي المفضلة:الدرس الثالث

 فنون بصريةVirtual Art
Faten.Koussa@ese.gov.ae فاتن

 أوراق ملونة – غـراء: األدوات المطلوبة
-  ألوان خشبية- ألوان فـولومستر- أو لصق
A4 كراس الرسم سكتش بوك حجم

LMS الرجاء رفع الواجب على
للتقييم
ارسم بالرصاص الصحراء مضيفا
إليها بعأض العناصر مثل النخل أو
الصبار والرمال
قم بإضافة الخطوط الملونة على
عناصر الرسمة كاملة
تلوين المساحات باستخدام الخـطـوط
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•
•
•
•

In-class assessment:
Key words
Conversation
Character writing

السادة أولياء األمور الكرام  ..تحية طيبة وبعد ،،
• هذا ونحيطكم علما بأنه ّ
تم انقضاء أول  30يوم دراس ي وعليه نرجو من الطـلبة دون سن  12سنة إجراء الفحص الدوري مرة كل شهر وذلك قبل الشهر  ،لذا نوجه عناية أولياء أمور الطلبة من
ً
صالحا لـمدة ً 30
الروضة وحتى الصف الخامس من أهمية إجراء أبنائهم الفحص في أحد األيام الـمتاحة للفحص (الجمعة  8أكتوبر والسبت  9أكتوبر) حتى يكون
يوما.
• وأما بالنسبة للطلبة ممن يبلغون  12سنة فما فوق من الصف السادس وحتى الصف العاشر (غير الـمطعمين وغير الحاصلين على جرعتي اللقاح) :فعليهم إجراء الفحص الدوري أسبوعيا كشرط
ً
أساس ي لدخول الـمبنى الـمدرس ي قبل األسبوع  ،لذا نوجه عناية أولياء أمورهم من أهمية إجراء الفحص في أحد األيام الـمتاحة للفحص (الجمعة  8أكتوبر والسبت  9أكتوبر) حتى يكون
صالحا لـمدة
 7أيام.
• وأما بالنسبة للطلبة ممن يبلغون  12سنة فما فوق من الصف السادس وحتى الصف العاشر (الـمطعمين والحاصلين على جرعتي اللقاح) :فعليهم إجراء الفحص الدوري مرة كل شهر كشرط
ً
أساس ي لدخول الـمبنى الـمدرس ي وذلك قبل الشهر  ،لذا نوجه عناية أولياء أمورهم من أهمية إجراء الفحص في أحد األيام الـمتاحة للفحص (الجمعة  8أكتوبر والسبت  9أكتوبر) حتى يكون
صالحا
لـمدة ً 30
يوما.
• يجب استخراج تقرير نتيجة الفحص السلبية من تطبيق الحصن وطباعتهه وإرساله مع الطالب/ة إلى الـمدرسة
• وكذلك يجب استخراج تقرير التطعيم من تطبيق الحصن وطباعته وإرساله مع الطالب إلى الـمدرسة في حال حصول الطالب/ة على جرعتي التطعيم.
• يجب عدم إرسال الطالب إلى الـمدرسة في حال ظهور أعراض الرشح والزكام وارتفاع في درجات الحرارة  ،وأهمية معالجة الطالب/ة والتأكد من شفائه قبل إرساله إلى الـمدرسة.
• الدوام الواقعي في الـمبنى الـمدرس ي سيكون لطـالب املجموعة (ب) فقط خالل األسبوع من  17إلى  21أكتوبر   2021في جميع الـمراحـل باستثناء الروضة والصف األول والصف الثاني والصف
العاشر حيث أن طلبة الروضة والصف األول والثاني والعاشر سيدوامون واقعيا وبصورة يومية في الـمبنى الـمدرس ي حسب خطة العودة التدريجية اآلمنة والـمعمول بها في مدرسة ياس.
• سيتم استثناء الطلبة من فئة األمراض الـمزمنة الحرجة من الدوام الواقعي الـمدرس ي وسيتم تحويل تعليمهم عن ُبعد وفق التوصيات الـمشار إليها في تقاريرهم الطبية ويجب أن يتم مشاركتها مع
إدارة الـمدرسة وممرضات الـمدرسة.
• في حال ظهور أي حاالت إصابة من أفراد األسرة خارج الـمدرسة فيتوجب من أولياء أمور الطــلبة الـمصابين أو املخالطين إعالم إدارة الـمدرسة وعدم إرسال الطلبة الـمصابين أو اإلخوة املخالطين
ويجب استكمالهم برنامج الحجر الصحي الـمنزلي وحصولهم على إفادة التعافي من هيئة الصحة قبل استئنافهم الدوام الواقعي في الـمبنى الـمدرس ي وذلك عمال بميثاق التعهد واإلقرار الذي أمض ى
عليه ولي/ة أمر في بداية العام الدراس ي.
شاكرين ومثمنين لكم حرصكم على سالمة الطلبة وتعاونكم الدائم معنا ،،
مدرسة ياس – مشتركة
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بروتـوكـول إجـراء الفحـص الـدوري لكوفـيد  19الـمستجـد لط ـلبة الـمدارس
بداية كل فـصـل
دراسي
أول  30يـوم
دراسي

إجـراء الفحـص الـدوري والحـصـول عـلى نتيجة سلبية ال تتجــاوز مدة  96ساعة قـبـل دخـول المبنى المدرسي.
مـرة كل أسـبوعـين للمطـعـمين وغـير المطـعـمين  يجـب إجراء الفحـص قـبل األسبوعـين والحـصول عـلى نتيجة سلبية كشرط أساسي لدخول المدرسة وستكون صالحة لمدة  14يوم
األطفال دون سن  12سنة مرة كل شهر وال يستوجب حـصـولهم على التطعـيم  يجـب إجـراء الفحـص قـبل الشهر والحـصـول عـلى نتيجـة سلبية كشرط أساسي لدخـول المبنى
المدرسي وستكون صالحة لمدة  30يوما.

بعـد انقـضاء
 30يوم دراسي

الطلبة غـير المطعـمين فـوق  12سنة = كل أسبوع  يجـب إجـراء الفحـص قـبل األسبوع والحـصـول عـلى نتيجـة سلبية كشرط أساسي لدخـول المبنى المدرسي وستكون صالحة
لمدة  7أيام.
الطلبة المعـطـمين (الحاصلين على جـرعـتي اللقاح) فـوق  = 12مرة كل شهر  يجـب إجـراء الفحـص قـبل الشهر والحـصـول عـلى نتيجـة سلبية كـشرط أساسي لدخـول المبنى
المدرسي وستكون صالحة لمدة  30يومـا.
التطعـيم إلزامي للطلبة الـذين يبلغـون من العـمر  16سنة فـمـا فـوق فـقـط  ،وغـير إلزامي للطلبة دون سن  16سنة (اخـتياري ويوصى به).
وفـيما يأتي تواريخ إجـراء الفحـص الدوري:
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سبتمبر September
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أكتوبر October
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نوفمبر November
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ديسمبر December

ً
ً
مساء  أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع
مساء وحتى العاشرة
موقع مركزالفحـص املجاني الـمعتمد لط ـلبة مدرسة ياس = (مدرسة الشهامة ) من الساعة الرابعة
يجب إحضارالطالب معه للمدرسة (نسخة مطبوعة من الفحص) وإبرازها لـمشرف/ة الحافلة أو لحارس األمن قبل الدخول في الـمبنى الـمدرس ي ويجب تسليمها لـمربي/ة الصف
في حال حصول الطالب على جرعتي اللقاح  يجب استخراج تقريرالتطعيم من تطبيق الحصن وإحضارنسخة مطبوعة من تقريرالتطعيم إلى الـمدرسة وتسليمه لـمربي/ة الصف
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