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Parents Weekly Newsletter
Grade 6 Mainstream الصف السادس – المسار العام
TERM 1

Week 9
OBJECTIVES
أهداف و مخرجات التعلم

SUBJECTالـمـادة

October 24th – 28th
Enrichment Homework
الواجبات اإلثرائية

Assessment االمتحانات

Learning objectives:
•

English
اللغة اإلنجليزية

•

6A

•

Ms. Gada
ghada.abdouelwesif@ese.gov.
ae

•

Listening: To listen to movie trailers to
identify the film type.
Speaking: To talk about types of films
and say which one they would prefer to
watch.
Reading: To read descriptions of film
types.
Writing: To write about the last film
they saw using language learned in the
lesson to describe the film type.

☺ Learner’s Book Unit 4Lessons1-5
☺ Complete your lessons on
ALEF
☺ Activities on LMS

☺ Reading and Writing
Skills Checks
☺ Complete your reading
journal

English
اللغة اإلنجليزية

Key Words:
• Types of films: animation, comedy,
horror, science-fiction, adventure,
drama, action, historical.
• Key expressions
6B
Ms. Passant
passant.massoud@ese.gov.ae

•
•
•

Using Should to give advice.
Making Suggestions about school.
Using Coordinating Conjunctions

Page 1 of 6

•
•

CB activities
Open lessons on ALEF

•

Skills Checks

•

(Reading & Writing)

•

Listening: Identify intonation patterns
when listening to sports topics

•

Reading: Recognize key features of text
organization

•

Speaking: Participate in simple
interactions on familiar topics about
sports

•

Writing: Apply spelling rules and
conventions when writing about sports

6C
Ms. Kaypris
kaypris.evans@ese.gov.ae

Activities on LMS
Activity Book
Lessons on ALEF

English
اللغة اإلنجليزية

-

-

Ms. Alka

•

•

jamal.yaseen@ese.gov.ae

6B, 6C, 6D
Mr. Ashraf
ashraf.sharafeldin@moe.gov.ae

•

Key Vocabulary:

alka.butler@ese.gov.ae

6A
Mr. Jamal

Using Should to give advice.
Making Suggestions about school.
Using Coordinating Conjunctions

Entertainment: screen, cinema, seat, to
open, popcorn, in the world actor, the
beginning, ending, character, costume
dinosaur, dangerous, theme park,
famous, island, scientist, writer, exciting,
funny, scary, boring, interesting, lovely
Community: movie, to wait, video, to
smile, to laugh

•
•
•

Alef 69-70.
Alef 71-75 (alef activities).
Alef 76-78 CH4

•
•
•
•

Alef67-68.
Alef69-70.
Alef 71-75 (alef activities).
Alef76-77. CH4
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•

Skills Checks

Reading and writing skills
check on SWIFT ACCESS
Deadline: Thursday 4th
November

Learning objectives: Students will be able to:

6D

Math
الرياضيات

•
•
•

•

Complete any open
lessons on ALEF
Platform
Complete summary
notes from the PPTs in
your notebooks.

Listening test completed in
week 6- please speak to the
teacher if you have missed
this.
Reading journal deadline
extension: Thursday, 21st
October.
For absent students who need
access to the assessments
speak to the teacher for the
links.

•

Complete alef lesson +
workbook

•
•

•
•

Complete Alef lessons
Live worksheets

Quiz 3
Monday 25/10/2021
72. Show My Learning 3

Task2 on LMS
Show my learning

Alef Lesson 43, 44, 45

Science
العلوم

1. Chemical and Physical Changes
2. Signs of Chemical Changes

Ms. Khawla
khawla.alnakhbi@moe.gov.ae

اختبار فهم واستيعاب يوم الثالثاء
الموافـق 26/10/2021

حل دروس منصة ألف

قصيدة مجد اإلمارات

المعلمة رانية ()6C, 6D

Arabic
اللغة العـربية

تسميع األبيات من 5-1

منصة الف

شعر مجد اإلمارات

المعلم خالد ()6A, 6B
khaled.hasan@ese.gov.ae
ranyah.aldhanhani@ese.gov.ae

سورة السجدة (صفات المؤمنين وجزاؤهم)

حفظ اآليات من () 16-13

.1
.2
.3
.4
.5
.6

الدراسات
االجتماعية

التربية
األخالقي
ة

Complete the Project

-

Data Collection and artificial intelligent

Social
Studies

اليوجد

حل االسئلة على منصة
التعلم الذكي LMS

درس كيف يكون االنصاف

المعلمة عائشة العلوي 6C, 6D
ayesha.alalawi@ese.gov.ae

Moral
Edu.

حل الدرس في منصة ألف
110-111حل النشاط في الكتاب ص

درس :األطالس والموسوعات

Mariamym.alhammadi@ese.gov.ae

المعلمة عائشة الكعـبي
ayesha.alkaabi@ese.gov.ae
المعلمة جيهان حافظ
gihan.hafez@ese.gov.ae

المعلمة نوال 6D

& Design
Technology
التصميم
والتكنولوجيا

حل دروس ألف

صفات المؤمنين و جزاؤهم

Islamic
التربية اإلسالمية

اختبار تقويمي في الدروس التالية:
 .1سورة السجدة
 .2من وصايا الرسول صلى هللا عليه
وسلم
 .3التطوع عبادة وانتماء

 .1حل أنشطة الدرس في منصة
ألف.
 .2االنتهاء من مهام الدرس
المطلوبة في منصة LMS

نواتج التعلّم:

يتلو اآليات الكريمة تالوة سليمة مجدودة .
يفسر معاني املفردات القرآنية .
يبين املعنى اإلجمالي لآليات الكريمة .
يقارن بين جزاء املؤمن والفاسق .
يوضح عدل هللا في الجزاء .
ً
ً
يسمع اآليات الكريمة تسميعا متقنا .

6A & 6B
المعلمة مريم الحمادي

nawal.aldhanhani@ese.gov.ae
المعلمة مجد 6A-6B-6C

majd.alashouri@ese.gov.ae
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mahmoud.hmohamed@ese.gov.ae

Drama
مسرح

•
•

تمارين التنشيط الذهني والبدني
اصنع قصة خيالية عجائبية من بعض الكلمات
المتفرقة وارتجل أحداثها

المعلم محمود صابر

Music موسيقى
Drama مسرح

)المعلم هاني (بنين

hany.yahia@ese.gov.ae

)المعلمة رحمه (بنات

Rahma.Mehrez@moe.gov.ae

تدرييبات صوتية على سلم دو
التعرف على االت النفخ النحاسية
التدريب على نشيد دروب االتحاد
الجزء الثالث

•
•
•

سلم الدو كبير
 حصة2 عدد
تكوينات اجتماعية

Visual Art الفنون البصرية

الرجاء رفع العمل الفني األول والثاني
على حائط مقرر
 للتقييمLMS

 المعـلمة فاتـن+ المعلمة جيهان

PowerPoint project
Mr. Brian (Boys)
التربية الرياضية

Health & Physical Education

gehan.elhawy@moe.gov.ae
faten.koussa@moe.gov.ae

Brian.Shaughnessy@ese.gov.ae

Ms. Rabab (Girls)
Rabeb.Garraz@moe.gov.ae

Components of Fitness

LESSON 2 UNIT 2:
Fitness development and
health related fitness

(Components of Fitness/Healthy
food / Healthy snacks /
Hydration /Sleep / Hygiene /
warm-up)
HOMEWORK STUDENT
BOOK LMS
CONTEST COMPETITION:
STUDENT OF THE MONTH

سيخضع ط ـ ـلبة الصفوف من الخامس وحتى العاشرالختبارات
 لـمهارتي القراءة والكتابة في مادة اللغة اإلنجليزيةSkill Check الـ
 لذا نرجو حرص، 2021 أكتوبر28  وحتى24 خالل األسبوع من
الطـ ـلبة على حضور الحصص الدراسية وعدم التغيب
.من أج ـ ـل تأدي ـ ـة االخـتب ـار
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CA1

Participating in a fitness
challenge

English Reading & Writing
Skills Check Exam

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 (أ) فقط خالل األسبوع من  24إلى  28أكتوبر   2021في جميع الـمراحـل باستثناء الروضة والصف األول والصف الثاني والثالث
والعاشر حيث أن طلبة الروضة والصف األول والثاني والثالث 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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أغسطس August
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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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