مــدرسـة يـــاس
مــــشـــــتـركـــــــــــة
2022-2021 العام الدراسي

Yas School
Common Cycle
Academic Year:2021-2022
Check school website for the newsletters: www.yasschool.ae
Please join Yas School Elite Telegram: https://t.me/joinchat/AAAAAFXG0iBZ6T_DzayzjA

Parents Weekly Newsletter
Grade 8 Elite Stream الصف الثامن – مسار النخبة
TERM 1

English
اللغة اإلنجليزية

SUBJECTالـمـادة

Week 10

October 31st – November 4th

OBJECTIVES أهداف و مخرجات التعلم
•

Listening: Listen and understand the
overall meaning of simple, extended texts
on familiar and some unfamiliar concrete
topics. Listen and identify specific
information in simple, extended texts on
familiar and some unfamiliar concrete
topic.

•

Reading: Read and identify specific
information in simple, extended texts on
familiar and some unfamiliar concrete
topics. Read texts in a variety of genres.

Mr. Muhammad Tahir

Muhammad.Tahir@ese.gov.ae

•

Speaking: Express own ideas and respond
to the ideas of others. Use simple and
complex language structures when
speaking.

•

Writing: Write structured paragraphs
that contain a topic sentence and
supporting details.
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Homework

الواجبات المنزلية

Assessment االمتحانات

Weekly Quiz

Math
الرياضيات

Mr. Mohammad Bassam
(8G)
mohammadb.hassan@ese.g
ov.ae

Mr. Raju (8E & 8F)

Science
العـلـوم

Nagaraju.Boyina@ese.gov.ae

Mr. Carl (8E, 8F, 8G)
Carl.Addison@ese.gov.ae

-Arabic
اللغة العربية

)المعلم حلمي (بنـين
Helmi.Belguesmi@moe.gov.ae

)  بنين+المعلّمة هناء ( بنات

التربية
اإلسالمية

Islamic

Hana.alsuwaidi@ese.gov.ae

)المعلمة عائشة العلوي (بنـات
ayesha.alalawi@ese.gov.ae

Module 6 – Linear Inequalities
• M5L6 – Inverses of Linear Functions
• M6L1 – Solving One-Step Inequalities
• M6L2 – Solving Multi-Step Inequalities
• M6L3 – Solving Compound Inequalities
1. Construct arithmetic sequences.
2. Apply the arithmetic sequence formula.
3. Identify and graph piecewise-defined
functions.
4. Identify and graph step functions
5. Graph absolute value functions.
6. Apply translations to absolute value
functions.
7. Apply dilations to absolute value
functions.
8. Apply reflections to absolute value
functions.
9. Interpret constants within equations of
absolute value functions

Assessment
Homework will be assigned every
Wednesday

Students will be examined on
lessons (M5L2, M5L3, M5L4,
M5L5) on Thursday 4th November
2021.

Worksheets will be given in LMS

Quiz will be on 4th November.
Topics are:
M4L2, M4L3, and M4L4

Revision towards final exam.
See Study guide for specifics.

Completing exam style questions
given in class

Pop Quiz Wednesday 3/11/21

 يوم الشهيد:  شعر: قراءة
نص معلوماتي أدمغتنا تحبّ القصص
 القدرات الكامنة:استماع

LMS حل الواجبات على منصة

LMS أنشطة على

مسافر بالدرجة الثالثة
 ادمغتنا تحب القصص: نص معلوماتي
 القدرات الكامنة: االستماع

LMS حل الواجبات على منصة

الصلوات ذات األسباب
الشفاء بنت عبدهللا العدوية

LMS حل األنشطة على منصة
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19-13 تسميع سورة يس

الدراسات االجتماعية
Social Studies

o

المعـلمة روال ()8E,8F,8G
rola.mohamed@ese.gov.ae

o

mahmoud.hmohamed@ese.gov.
ae

يوم العلم

المعلمة رحمه (بنات)

Rahma.Mehrez@moe.gov.ae

الفنون البصريةVisual Art

ورشة عمل :االستعـداد لـ االحتفال
بيوم العلم 03/11/2021
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المعلمة جيهان  +المعلمة فاتن
gehan.elhawy@ese.gov.ae
Faten.Koussa@ese.gov.ae

موسيقى Music

العصور الموسيقية تطور الموسيقى وأهم العصور
الموسيقية الغربية

المعلم سلمان (بنين)

Selmen.zenned@ese.gov.ae

Drama
مسرح

✓ تمارين التنشيط الذهني والبدني
✓ فن العيالة في التراث اإلماراتي
✓ اصنع قصة من بعض الكلمات المتفرقة وارتجل
أحداثها

المعلم محمود صابر (بنين)

Design & Technology

o

التصميم والتكنولوجيا

Activities on LMS

Analyze data that has been
transformed to another state.
Argue about the nature of
intelligence in order to say whether
an agent is or is not intelligent.
Evaluate bias in a training data set
and extend the training set to
address the bias.

Moral
Education

ال يوجـد

استكمال األنشطة على
التعلم الذكي LMS

فئات المجتمع

المعلمة جيهان حافظ
gihan.hafez@ese.gov.ae

التربية األخالقية

االختبار الثاني لمن لم يمتحن
مادة الدراسات االجتماعية

استكمال المشروع
على منصة التعلم الذكي LMS

 .1سكان العالم
 .2النظم االقتصادية

المعلمة جيهان حافظ
gihan.hafez@ese.gov.ae

التربية الرياضية والصحية

Health & Physical
Education

Football:
• Dribbling
• Passing

Mr. Wassim (Boys)
wassim.khouaja@ese.gov.ae

Ms. Sabiha (Girls)

Basketball

sabiha.alkerwi@ese.gov.ae

•

Passes

Be able to know the words about
subject: 中文、科学、数学、美术、
体育、社会科学、电脑

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

•

Be able to know “ time adverbial” : 我

Live worksheet; wordwall

下午有数学课
Mandarin
البرنامج الصيني

•

Be able to write character: 学

1. Be able to know the words about
subject: 中文、科学、数学、美术、
Ms. Li Shuai (Girls)
Shuai.Li@ese.gov.ae

体育、社会科学、电脑
2. Be able to know “ time adverbial” : 我
下午有数学课
3. Be able to write character: 学
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Live worksheet; wordwall

Complete the Homework
on the 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  29أكتوبر والسبت  30أكتوبر) 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  29أكتوبر والسبت  30أكتوبر) 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  29أكتوبر والسبت  30أكتوبر) 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  31أكتوبر إلى  4نوفمبر   2021في جميع الـمراحـل الدراسية باستثناء صفوف الروضة والحلقة األولى
والصف العاشر  ،حيث أن طلبة الروضة والحلقة األولى والصف العاشر 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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