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Parents Weekly Newsletter
Grade 6 Elite Stream الصف السادس – مسار النخبة
TERM 2

Math
الرياضيات

English
اللغة اإلنجليزية

SUBJECT الـمـادة

Ms. Gary
gary.vevers@ese.gov.ae

January 24-28

OBJECTIVES أهداف و مخرجات التعلم
•

Listening: Listen and understand key
details of discussions about the
meaning of colors in different cultures

•

Reading: Recognize key facts and
features in text about personalities

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

Week 4

Homework الواجبات المنزلية

•
•
•

•

Speaking: Ask questions and
exchange information during
conversations

•

Writing: Produce simple and some
complex texts about character traits

M5L7 – Equivalent Algebraic Expressions

English Coursebook- Unit 6
(Color)
LMS Activity
MyON Reading Tasks

1 hour of ALEKS // Worksheets given
by teacher // Complete all unfinished
questions solved during class
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Assessment االمتحانات

Quiz on LMS

Continuous Weekly Assessment
• M5L5 – Factors and
Multiples
• M5L6 – Use the Distributive
Property

Assessment
Monday 24th of January 2022
Pop Quiz on:
thermal energy transfer

U3M1L4 Thermal Energy Conductivity

https://quizizz.com/admin/quiz/61e
656a948c226001f8fa18c
https://quizizz.com/admin/quiz/61e
0f42bea44f1001e38d822

Students are expected to:
Science
عـلـوم

•
Ms. Alia
alia.khraishah@ese.gov.ae

Arabic

التربية
اإلسالمية

Islamic

اللغة العـربية

•

المعلمة رانية

ranyah.aldhanhani@ese.gov.ae

المعلمة دالل
dalal.alhajeri@ese.gov.ae

Plan and carry out investigations to
understand factors, such as the nature
of the matter needed to change the
temperature of a sample of matter.
understand the difference between
directly proportional and inversely
proportional relationships between
energy, mass, and temperature.

Will posted in LMS
https://quizizz.com/join?gc=15884
969
https://www.liveworksheets.com/d
h1926133za
https://www.liveworksheets.com/fv
1878136bk
https://www.liveworksheets.com/s
n1795510in (for practice)

+ درس كتابة نص رسدي
ر
نص االستماع المزارعة ومدير الشكة

LMS حل النشطة يف

درس المؤمن بي الشكر والصب

حل أنشطة الكتاب

اختبار الفهم واالستيعاب يف درس آيات من
)  درجة15 (  أخالق كريمة+ القرآن الكريم
1-28 يوم الجمعة الموافق

1 االختبار
)LMS (االختبار متاح يف منصة
Social Studies + ME

االجتماعيات والتربية األخالقية
amany.alkindi@ese.gov.ae

 جمهورية كوريا الجنوبية: 4 الدرس

•

المعلمة أماني

LMS  يف منصة2+1 النشاط

:كمية االختبار
) درس جمهورية الهند+ (درس قارة آسيا
 آخر موعد- لن تخصص حصة لالختبار
2022\1\28 لالختبار هو يوم الجمعة
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التصميم والتكنولوجيا

Design &
Technology

6E المعلمة مجد
majd.alashouri@ese.gov.ae

6F المعلمة نوال

Self-learning Activities in LMS

nawal.aldhanhani@ese.gov.ae

Visual Art الفنون البصرية
 المعـلمة فاتـن+ المعلمة جيهان

Music
تربية موسيقية

Drama
مسرح

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

المعلم محمود صابر
mahmoud.hmohamed@ese.gov.ae

)المعلم هاني (بنين

hany.yahia@ese.gov.ae

)المعلمة رحمه (بنات

التربية الرياضية

Rahma.Mehrez@moe.gov.ae

Physical & Health
Education

Examine digital inputs and outputs in an
embedded system. Outline the features that
robots have in common with living systems.

Mr. Brian (Boys)
Brian.Shaughnessy@ese.gov.ae

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

)الثان (الل ــقطة
الدرس
ي
أن يعيد ترتيب الجوانب الجمالية مع مراعاة
الرؤية المحلية باستخدام أدوات التكنولوجيا المتاحة

العجائت
الخيال والنص
ي

•

استكمال درس النغمات والمسافات اللحنية عىل
ى
الموسيق
المدرج
ي
مع عزف النغمات عىل الة البيانو اونالين

•

1 عزف المسافات الصوتية اللحنية

•

إرفاق اللوحة الفنية للدرس السابق عىل برنامج
 ىLMS
الفت للطالب
حت يتم تقييم العمل
ي

•

ATHLETICS
Long Jump- Technique and Rules
ATHLETICS
-LONG JUMPUnderstand the correct Long Jump Technique
from run to landing

Page 3 of 4

LMS Activities

•
•

SELF LEARNING IN LMS
EXIT CARD

check point 1
(you can find student copy book pdf
and Activity book for unit 1 and
unit 2 in LMS and DT channel)

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
الت فرضتها الظروف الراهنة عىل المنظومة التعليمية ككل.
جهود كان لها بالغ األثر يف تجاوز التحديات ي
ً
والتعليم يف مدارسهم ،واستنادا إىل التوصيات المعلن عنها من قبل الهيئة
والفت
المدرس للحفاظ عىل صحة وسالمة أبنائنا الطلبة والكادر اإلداري
سع مؤسسة اإلمارات للتعليم
ي
ي
ي
ي
وف إطار ي
ً
الوطنية 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

ى
ى
االحبازية التالية:
االشباطات واإلجراءات والتدابب
وذلك وفق
•
•
•
•
•

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/
ً
ى
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 و يتطلب 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
Page 4 of 4

