مــدرسـة يـــاس
مــــشـــــتـركـــــــــــة
2022-2021 العام الدراسي

Yas School
Common Cycle
Academic Year:2021-2022

Check school website for the newsletters: www.yasschool.ae / Check Grade 9 Telegram Channel: https://t.me/joinchat/AAAAAFHPb40EgkMwVnJw8w

Parents Weekly Newsletter
Grade 9 General Stream الصف التاسع – المسار العام
Week 9

October 24th – 28th

OBJECTIVES
أهداف و مخرجات التعلم

Enrichment Homework
الواجبات اإلثرائية

TERM 1
SUBJECT الـمـادة

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

English
اللغة اإلنجليزية

Students will be able to:

Ms. Alka

alka.butler@ese.gov.ae

•
•
•
•

Assessment االمتحانات

Use infinitives of purpose
Identify and understand reported speech
Use present simple passive
Key vocabulary: stunning, fascinating,
recommend, culture, themed, vending
machine, wonderful, nature, relaxing,
tradition, climb up, snowmobiling, glaciers,
lagoon, bathe, feed, geothermal, spa, cute

Complete any opened ALEF
lessons
-

Complete summary
notes.
Workbook pages
associated to the lessons
in class

- 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.
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Students will be able to:
• Write and graph equations in slope-

Science
العـلوم

Math
الرياضيات

Math
الرياضيات

intercept form.
Mr. Saleh (9B)

saleh.fawwaz@ese.gov.ae

Mr. Hares (9D)
hares.nouristani@ese.gov.ae

Ms. Janie (9D)
janie.ross@ese.gov.ae

•

Write linear equations in slopeintercept form given the slope and a
point or given two points.

•

Write and graph equations of lines in
point-slope form.

•
•

Lesson 4: Direct Variation
Lesson 5: Arithmetic Sequences as
Linear Functions
Lesson 6: Proportional and
Nonproportional Relationships

•

Outcome: Physical and Chemical Properties:
34. Properties and External Conditions
Outcome: Changes in Matter:
35. Physical Changes
36. Chemical Changes
37.Conservation of Mass
Outcome: Understanding Mixtures:
38. Types of Mixtures
39. Solutions
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Solve ALEF Exit Ticket

Quiz 2
On Tuesday (26/10/2021)
Included Lessons:
From lesson 42 to 45 in ALEF

Solve ALEF Exit Ticket

Complete ALL Alef lessons.

Find the meanings: Alef 34-39
• product
• chemical reaction
• physical change
• phase change
• law of conservation of
mass
• chemical change
• water cycle
• reactant

Quiz: Unit 3, Matter - Properties
and Changes
Wednesday 28.10.2021

Revision: Teams and Google
classroom

Quiz: Unit 3, Matter - Properties
and Changes
Wednesday 28.10.2021

-

متابعة الواجبات عبر التيمز .

-

حل الدروس في منصة ألف.

المعلم سامر (بنـين)

قصة المناورة  +البالغة (التشبيه البليغ )  +الكتابة

• اختبارات يومية في المادة
الساعات المكتبية :
الأحد الساعة 2:30-12
الثلاثاء الساعة 10:15-8

)Ms. Abiola (9B
janie.ross@moe.gov.ae

-

مراجعات في الدروس السابقة .مفتش المدارس ( آثار طاهر ).-إشارات يرسلها الشهداء ( فاطمة الصايغ )

 متابعة الواجبات عبر التيمز .الخط العربي .التواصل الدائم مع المعلمة .
()050-6708902

الدراسات
االجتماع
ية
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المعلمة أمل

amal.almehri@ese.gov.ae
المعلمة أمل

amal.almehri@ese.gov.ae

Moral
Edu
التربية
األخالقية

التعامل مع التحـديات ااألخالقية على المستوى العالمي

nouf.kazim@ese.gov.ae

التربية
اإلسالمية

اختبار مهمة اداء LMS

حـل دروس ألف

االستعمار األوروبي في الوطن العربي
التجارة الدولية

المعلمة نوف

Islamic

الحج

المعلمة شيخة (بنات)
shaikha.alzeyoudi@moe.gov.ae

Social
Studies

تسميع اآلية الثانية سورة الحجرات
( )10-13
تسميع الحديث الثاني

حـل دروس ألف
عـمل خريطة ذهنية لمناسك الحج

samir.barahmeh@ese.gov.a
e
Arabic
اللغة العربية

-

حل الدروس في منصة ألف.

Science
العـلوم

Revision: Teams and Google
classroom

Find the meanings: Alef 34-39
• product
• chemical reaction
• physical change
• phase change
• law of conservation of
mass
• chemical change
• water cycle
• reactant

Outcome: Physical and Chemical Properties:
34. Properties and External Conditions
Outcome: Changes in Matter:
35. Physical Changes
36. Chemical Changes
37.Conservation of Mass
Outcome: Understanding Mixtures:
38. Types of Mixtures
39. Solutions

علوم الكومبيوتر

Computer Science

)9B( المعلم سامر

samir.ali@ese.gov.ae
)9D( المعلمة شيماء

Shayma.Habboush@ese.gov.ae

Visual Art الفنون البصرية
 المعـلمة فاتـن+ المعلمة جـيهان

Mandarin
البرنامج الصيني

)المعلم سلمان (بنين
Selmen.zenned@ese.gov.ae

A Data representations, organisation and
storage
: الدرس الثاني
التصميم الفني وفن الديكور
تصميم منتج فـني نفعي بأسلوب الفن المعاصر
القاء الثاني

Mr. Wassim (Boys)

Fitness

wassim.khouaja@ese.gov.ae
Ms. Sabiha (Girls)
sabiha.alkerwi@ese.gov.ae

Mr. Yi Zeng (Boys)
Yi.Zeng@ese.gov.ae

Ms. Li Shuai (Girls)

Mr. Brian
Brian.Shaughnessy@ese.gov.ae

None

Activities 2.1.1 to 2.1.13

Activities 2.1.1.-2.1.5
Writing Codes using Python

Check Point 2

 نبذة عن: البحث في شبكة المعلومات
: المصمم الصناعي
كريم رشيد

التخـت الشرقي
الساللم الكبيرة
 حـصة2 عـدد

Shuai.Li@ese.gov.ae

Business
إدارة األعمال

Chapter 2 Data and Analysis

)المعلمة رحمة (بنات

Rahma.Mehrez@ese.gov.ae

التربية الصحية
والرياضية

Physical &
Health
Education

Music موسيق
Drama مسرح

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

Data and Analysis

Perform the chest and bounce
passes using the correct
technique

Basketball

Complete the Homework
on the LMS

1. Be able to know some verb in Chinese
2. Be able to ask and answer “ have you ever
done something?” 你 verb+过+ something
吗？“

LMS- Lesson 6- Task 1

Unit 2 Quiz during the lesson

1. Be able to know some verb in Chinese
2. 2. Be able to ask and answer “ have you
ever done something?” 你 verb+过+
something 吗？

LMS- Lesson 6- Task 1

Unit 2 Quiz during the lesson

Introduction to unit 2
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Checkpoint 1 and 2 LMS

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 والثاني 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 إلى 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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English Reading & Writing
Skills Check Exam

سيخضع ط ـ ـلبة الصفوف من الخامس وحتى العاشرالختبارات
الـ  Skill Checkلـمهارتي القراءة والكتابة في مادة اللغة اإلنجليزية
خالل األسبوع من  24وحتى  28أكتوبر ، 2021لذا نرجو حرص
الطـ ـلبة على حضور الحصص الدراسية وعدم التغيب
من أجـ ـل ت ـأديـ ـ ـ ـ ـة االخ ـ ـتبـ ـ ـ ـ ـار.
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