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

Week 11

March 14-18

OBJECTIVES أهداف و مخرجات التعلم

Homework الواجبات المنزلية

Assessment االمتحانات

Listening:

English
اللغة اإلنجليزية

•

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

•
•

Listen and identify specific
information in simple texts on
familiar and concrete topics.
Listen and identify some details in
simple texts on familiar and concrete
topics.
Listen and understand the overall
meaning of simple texts on familiar
and concrete topics

•
•

Exam Study Guide
MyON Reading Activity

Math
الرياضيات

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

•

Science
عـلـوم

•

Ms. Alia
alia.khraishah@ese.gov.ae

Spelling/ Vocabulary/
Grammar Quiz

End of Term Exam 21st March
Topics Covered:

End of Term Revision
•

•

Module 5 – Numerical and Algebraic
Expressions
Module 6 – Equations and
Inequalities
Module 7 – Relationships Between
Two Variables

Revision for End of Term Exam //
Revision document on teams // Teams
> Files > Math Mr. Gary //

•
•
•

Module 5 – Numerical and
Algebraic Expressions
Module 6 – Equations and
Inequalities
Module 7 – Relationships
Between Two Variables

EOT2 Centralized Ministry Exam
Term 2 lessons - Pages (2 – 137)
Monday March 23st2022

Term 2 revision
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Arabic

مراجعة عامة

ranyah.aldhanhani@ese.gov.ae

اللغة العـربية

•
•

حـل األنشطة في LMS
تقديم المحادثة كيف أرى نفسي في
المستقبل

المعلمة رانية

االخـتبار الختامي
الثالثاء  ٢٠٢٢-٣-١٤الحـصة الثانية
حل أنشطة الكتاب

Islamic

.1
.2
.3
.4
.5

الصبر واليقين
المؤمن بين الشكر والصبر
من عالمات الساعة
سبيل الهداية
أخالق الحميدة

درس غزوة بدر

التربية اإلسالمية

دروس االختبار

المعلمة دالل
dalal.alhajeri@ese.gov.ae

االختبار الختامي
االثنين  – 2022\3\14الحـصة 2
دروس االختبار:
 .1درس قارة آسيا
 .2درس جمهورية الصين الشعبية
 .3درس جمهورية كوريا الجنوبية
 .4درس زايد حضارة و انجازات
 .5درس موروث بالدي

Social Studies + ME

حـل األنشطة االثرائية في منصة LMS

االجتماعيات والتربية األخالقية

مراجعة عامة لمادة الدراسات االجتماعية

المعلمة أماني

amany.alkindi@ese.gov.ae

تأدية االختبار حضوريا في المدرسة

المعلمة نوال 6F
nawal.aldhanhani@ese.gov.ae

مراجعة عامة على سبق دراستة من خالل منصة LMS
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faten.koussa@ese.gov.ae

)المعلمة جيهان (بنات
gehan.elhawy@ese.gov.ae

Visual Art
الفنون البصرية

مراجعة عامة على ما سبق دراسته

المعـلمة فاتـن (بنين)

التصميم والتكنولوجيا

LMS Activities and
self-learning Activities

Using online website for Practice
Coding

•

& Design
Technology

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

•

تطبيقات ومراجعة

•

تطبيقات ومراجعة

•
•

التدريب النهائي على نشيد أمي
مراجعة عامة على ماسبق

•

مراجعة عامة

Drama
مسرح

المعلم محمود صابر

mahmoud.hmohamed@ese.gov.ae

المعلمة فاطمة (بنات)

fatma.abdelaziz@ese.gov.ae

Music
تربية موسيقية

المعلم هاني (بنين)

hany.yahia@ese.gov.ae

المعلمة رحمه (بنات)

Rahma.Mehrez@moe.gov.ae

التربية الرياضية

SELF-LEARNING IN LMS

ATHLETICS
MINI-OLYMPICS

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

& Physical
Health
Education

Self-Learning on LMs

Athletics – Sprint Start

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

مواعـيد الفحوصات الدورية التي يجب إجراؤها ط ـلبة الصفوف من الخامس وحتى العاشر خالل الفصل الثاني من العام الدراس ي  2022-2021م
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مارسMarch

يجـب إجـراء فحـص مسحة األنـف والحـصـول عـلى نتيجـة سـلـبيـة ال تتجــاوز مـدة  96ساعـة في بـداية الـفـصـل الدراسي قـبـل الدخـول إلى المبنى المدرسي.
يجـب إجـراء الفحـص الـدوري للـطـلبة المطـعـمين فـوق  12سنة  +الـطـلبة دون سن  12سنة (و يتـطـلـب إجـراء الفحـص قـبـل إنقـضـاء مـدة  14يـوم).
يجـب إجـراء الفحـص الـدوري للـطـلبة غـير المطـعـمين فـوق  12سنة (و يتـطـلـب إجـراء الفحـص قـبـل إنقـضـاء مـدة  7أيام).
الـتـطـعـيم إلـزامي للطـلبة الـذين يبلـغـون من العـمر  16سنة فـمـا فـوق فـقـط  ،وغـير إلزامي للـطـلـبة دون سن  16سنة (اخـتياري ويوصى به).
•
•

يجـب تسليم نسخـة مطـبوعـة من تـقـرير نتيجة الفحـص السلبية المستخـرج من تـطـبيـق الحـصـن لمربي/ة الصف.
يجـب تسليم نسخـة مطبوعـة من تـقـرير التـطـعـيم المستخـرج من تـطـبيـق الحـصـن لمربي/ة الصف.

و فيما يأتي مواعيد وموقع الفحص الـمعتمد للطلبة وألعضاء الكادر التعليمي من مدرسة ياس:
الـمكان :مركز الفحص بمدرسة األصايل
ً
صباحا وحتى التاسعة ً
مساء
األوقات :يوم السبت من التاسعة
Page 3 of 6

من  18إلى  22إبريل .2022
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