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Parents Weekly Newsletter
Grade 10 General Stream الصف العاشر – المسار العام
TERM 2

Week 4

OBJECTIVES
أهداف و مخرجات التعلم

SUBJECT الـمـادة
English
اللغة اإلنجليزية

Bridge to Success – 10 General
Ms. Sarah
sarah.farooqi@ese.gov.ae

1. Using compound adjectives
2. ALef lesson 53, careers and
vocation, show my learning 1
3. Start unit 6 – all about sports

Math
الرياضيات

•
Mr. Hares
hares.nouristani@ese.gov.ae

•

Chapter 5 – Lesson 6
Secants, Tangents and
Angle Measures
Chapter 5 – Lesson 7 –
Special Segments in a circle

January 24-28
Enrichment Homework
الواجبات اإلثرائية
Please complete open ALEF
lessons and

Assessment االمتحانات

ALEF

workbook lessons 1-8

Complete ALEF CMU

ALEF exit ticket

Complete Alef Lessons
( 50, 51, 52 )
All to Exit Ticket

Quiz 1- Show My Learning
10 B- Monday 24 January 2022
10D-Tuesday 25 January 2022

Alef

Pop Quiz via LMS

Physics
الفيزياء

Biology
األحياء

Reproduction:
Ms. Rashika
rashika.nowbotsing@ese.gov.ae

Ms. Asma
muradasma@yahoo.com

1. Reduction in Chromosome
number during Meiosis
2. Stages in Meiosis
3. The Importance of Meiosis
•
•

Weight and drag forces
Appling Newton’s Third law
- Interaction Pairs
- Tension Force
- Normal Force
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امتحان كتابة

تكملة الدروس عىل منصة ألف

•
•
•

الدول بي االندثار واالبتكار ( مقال)
كتابة (كيف أكون مبتكرا)
الطباق والمقابلة

قراءة الدرس من خالل كتاب الطالب
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الفنون البصرية Visual Art
المعلمة جـيهان  +المعـلمة فاتـن
gehan.elhawy@ese.gov.ae
faten.koussa@ese.gov.ae

المعلم محمود صابر (بنين)

mahmoud.hmohamed@ese.gov.ae

Drama
مسرح

الشخصية األساسية والثانوية بالدراما

التربية
اإلسالمية

الثان
الدرس
ي
مدينت
ي

المعلمة شيماء (بنات(
Shayma.Habboush@ese.gov.ae

علوم الكومبيوتر

Check Point 1

Activities on LMS
Self-Learning Unit on LMS

3D Representations

samir.ali@ese.gov.ae

Computer Science

None

Activities on LMS

Principles of Computer-Aided
Design

المعلم سامر (بنين)

الدراسات االجتماعية
والتربية األخالقية

•

تربية األخالقية :درس (دور التواصل
داخل مجموعات من األشخاص ترجع
اىل خلفيات مختلفة)

اجتماعيات (المعلمة سماح)
samah-ai.mohamed@ese.gov.ae

Moral Edu.
& Social Studies

•

ر
(المؤشات
الوحدة الثانية درس
االقتصادية للتنمية المستدامة يف
دولة االمارات العربية المتحدة)

المعلمة سعاد
suaad.alhousani@ese.gov.ae

Islamic

تكملة الدروس عىل منصة ألف

تكملة الدرس عىل منصة ألف

اختالف الفقهاء

المعلمة مهلة (بنات)
mahla.alhamadi@ese.gov.ae

Arabic
اللغة العربية

امتحان محادثة أو تحدث يف أي درس من
الدروس المقررة يف الكتاب

تكملة الدروس عىل منصة ألف

•
•
•

االستثناء :درس نحو
الشاعر النمر
األيام للكاتب طه حسي

المعلم مصطفى (بنـين)
mustafa.khalil@ese.gov.ae

Music
موسيقى

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

التربية الصحية والرياضية

Mandarin
البرنامج الصيني

Physical & Health
Education

Rahma.Mehrez@ese.gov.ae

الكالسيك
موسيق عرص الباروك والعرص
ي

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

ATHLETICS:
Shot putt

Ms. Sabiha (Girls)

ATHLETICS
-SHOT PUTUnderstand the correct shot-put grip
and delivery

sabiha.alkerwi@ese.gov.ae

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

Ms. Li Shuai (Girls)
Shuai.Li@ese.gov.ae

Business
إدارة األعمال

 أنواعها ومكوناتها:الفرق الموسيقية

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

SELF LEARNING IN LMS

SELF LEARNING IN LMS

1. To learn about the Chinese
New Year
2. To do the video project about
the Chinese New Year

LMS- new year project

1. To learn about the Chinese
New Year
2. To do the video project about
the Chinese New Year

LMS- new year project

•
•
•
•

Production:
Methods of Production
Break-even Analysis
Business Costs
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LMS Activities

السادة الكرام  ..تحية طيبة وبعد ،،
نتابع وإياكم توصيات الجهات المختصة بخصوص عودة التعليم الحضوري يف المدارس ورياض األطفال الحكومية ،وب هذه المناسبة يطيب لنا أن نتقدم لكم بوافر الشكر والتقدير لما بذلتموه من جهود
الت فرضتها الظروف الراهنة عىل المنظومة التعليمية ككل.
كان لها بالغ األثر يف تجاوز التحديات ي
ً
والتعليم يف مدارسهم ،واستنادا إىل التوصيات المعلن عنها من قبل الهيئة الوطنية
والفت
المدرس للحفاظ عىل صحة وسالمة أبنائنا الطلبة والكادر اإلداري
سع مؤسسة اإلمارات للتعليم
ي
ي
ي
ي
وف إطار ي
ً
إلدارة الطوارئ واألزمات والكوارث والجهات الصحية بالدولة ،فقد تقرر العودة اآلمنة والتدريجية لنظام التعليم الحضوري إبتداء من يوم االثني الموافق  24يناير 2022م ،وعليه يتم اتخاذ اإلجراءات
الموضحة أدناه:
ً
أوال:
المدرس وفق الجداول الزمنية المعتمدة.
 .1تكون العودة ألطفال الرياض يف جميع رياض األطفال التابعة لمؤسسة اإلمارات للتعليم
ي
المدرس وفق الجداول الزمنية المعتمدة.
 .2العودة لجميع طلبة الحلقة األوىل (الصفوف  )4 ،3 ،2 ،1يف جميع المدارس التابعة لمؤسسة اإلمارات للتعليم
ي
 .3العودة لجميع طلبة الصف الثان ر
المدرس وفق الجداول الزمنية المعتمدة.
عش يف الحلقة الثالثة يف جميع المدارس التابعة لمؤسسة اإلمارات للتعليم
ي
ي
وذلك وفق االشتاطات واإلجراءات والتدابت االحتازية التالية:
• إجراء فحص مسحة األنف ( )PCRلجميع الطلبة والحصول عىل نتيجة فحص سلبية ال تزيد مدتها عن  96ساعة عند أول دخول إىل المنشأة التعليمية ويتطلب بعدها إجراء فحص  PCRكل
أسبوعي.
عب تطبيق الحصن لدخول المنشآت التعليمية مع نتيجة فحص سلبية صالحيتها ال تزيد عن  96ساعة.
• تطبيق نظام المرور األخض ألولياء األمور ر
• اتباع اإلجراءات االحبازية اآلمنة من خالل االلبام التام بلبس الكمامات والتعقيم المستمر والتباعد اآلمن.
• سيتم تعليق الرحالت المدرسية الخارجية حت إشعار آخر ،مع استمرار األنشطة الرياضية والثقافية يف المدارس وفق اإلجراءات االحبازية المعتمدة.
أبوظت يف مراكز صحة
• إجراء الفحص الدوري لكل من الطلبة و الهيئة اإلدارية و التعليمية و الفنية يف إمارة
ري
https://www.seha.ae/ar/covid-landing-ar/
ً
يأن:
مجددا نذكركم بما ي
المدرس)
• صالحية النتيجة السلبية لفحص مسحة األنف ( )PCRلفبة  96ساعة عند دخول الطلبة للمدارس ( 4أيام تسبق الدوام
ي
• إجراء فحص دوري لمسحة األنف ( )PCRكل أسبوعي ويتطلب إجراء الفحص قبل انقضاء مدة  14يوم.
ً
ثانيا:
 .1يستمر طلبة الصفوف ( )11 ،10 ،9يف التعليم عن بعد لغاية يوم الجمعة الموافق  28يناير .2022
 .2يستمر طلبة الحلقة الثانية (الصفوف  )8 ،7 ،6 ،5يف التعليم عن بعد يف الفبة لغاية يوم الجمعة الموافق  28يناير .2022
ً
ثالثا:
•

ً
سيتم إجراء االختبارات حضوريا يف المدارس .وسنوافيكم عىل الفور بأية تحديثات أو مستجدات فيما يتعلق باإلجراءات والتدابب الوقائية واالحبازية.

دمتم يف حفظ هللا و رعايته
مدرسة ياس  -مشبكة
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