Yas School
Common Cycle
Academic Year:2021-2022

مــدرسـة يـــاس
مــــشـــــتـركـــــــــــة
2022-2021 العام الدراسي

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
TERM 2

OBJECTIVES
أهداف و مخرجات التعلم

English
اللغة اإلنجليزية

SUBJECT الـمـادة

Ms. Alka
alka.butler@ese.gov.ae

Math
الرياضيات

saleh.fawwaz@ese.gov.ae

Mr. Hares (9D)

hares.nouristani@ese.gov.ae

Science
العـلوم

Ms. Rashika (9D)
rashika.nowbotsing@ese.gov.ae

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

•

March 14-18
Enrichment Homework
الواجبات اإلثرائية
-

We are learning to:

Mr. Saleh (9B)

Arabic
اللغة العربية

Week 11

Complete all ALEF lessons
Read books on MyOn in
LMS.
Write summary notes from
each lesson
Write the key terms for
each lesson.

•

Review and revise this terms
work.
Practice listening skills

•
•

REVISION FOR EOT EXAM
REVIEW CHAPTER 9/10

Complete Alef lessons

•
•

REVISION FOR EOT EXAM
REVIEW CHAPTER 9/10

REVISION/ ALEF

Review of Term 2 Content for Exams
Review of Term 2 Content for Exams

-

Assessment االمتحانات

Bring earphones to school
for the exam.

EXIT TICKET/LMS/EXAM PAPER

•

Complete all outstanding
Alef lessons

•

Review all Checkpoints for this
term

•

Complete all outstanding
Alef lessons

•

Review all Checkpoints for this
term

)المعلم سامر (بنـين

samir.barahmeh@ese.go
v.ae

Summative Listening Exam Tuesday
22/3/2022

مراجـعـة عامة استـعـدادا لالمتحـانات

.حل الدروس في منصة ألف
. متابعة الواجبات عبر التيمز
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-

Arabic
اللغة العربية

-

حل الدروس في منصة ألف.
متابعة الواجبات عبر التيمز.
التواصل الدائم مع المعلمة
()050-6708902

مراجـعـة عامة استـعـدادا لالمتحـانات

المعلمة شيخة (بنات)
shaikha.alzeyoudi@moe.go
v.ae

االختبار الختامي الرسمي لمادة التربية
االسالمية يوم الثالثاء الموافق 2022\3\15

مراجـعـة عامـة

االنتهاء من حل دروس ألف

المعلمة نوف
nouf.kazim@ese.gov.ae

دروس االختبار
 -1زايد و المرأة اإلماراتية
 -2اإلمارات و االقتصاد المعرفي
 -3هويتي مسؤوليتي

-

حل الدروس في منصة ألف.
حل األنشطة عبر LMS

•
•

مراجـعـة عامة
رصـد درجات المشاريع والمهمات

المعلمة أمل
amal.almehri@ese.gov.ae

األختبار سيتركز على مهارات
تحليل الخريطة  /تحليل بيانات الرقمية  /تحليل
النص المعلوماتي

مراجعة عامة على سبق دراستة
من خالل منصة LMS
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المعـلمة فاتـن (بنين)
faten.koussa@ese.gov.ae

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

Visual Art
الفنون البصرية

مراجعة عامة على ما سبق دراسته

Shayma.Habboush@ese.gov.ae

علوم الكومبيوتر

None

LMS Activities

Revision on Advancing
3D Modeling Skills

المعلمة شيماء ()9D

Computer
Science

None

Activities on LMS

Revision on Advancing
3D Modeling Skills

المعلم سامر ()9B
samir.ali@ese.gov.ae

Social Studies + ME
الدراسات االجتماعية والتربية األخالقية

االخـتبار الخـتامي الرسمي لمادة الدراسات
االجتماعـية يوم االثنين الموافق 14/3/2022
الحـصة الثانية

Islamic
التربية اإلسالمية

في الدروس التاليه :
 -1االمام مسلم
 -2األمن و األمان
 -3الواقعه ج1
 -4الواقعه ج2
 -5تبشير و تحذير
 -6ال لالنتحار
 -7ما يحل و ما يحرم من األطعمة و األشربة

Drama
مسرح
Music
موسيقى

)المعلم محمود صابر (بنين
mahmoud.hmohamed@ese.gov.ae

Selmen.zenned@ese.gov.ae

)المعلمة فاطمة (بنات
fatma.abdelaziz@ese.gov.ae

التربية الصحية والرياضية

Business
إدارة األعمال

Mandarin
البرنامج الصيني

Physical & Health
Education

)المعلم سلمان (بنين

تطبيقات ومراجعة
تطبيقات ومراجعة
القوالب اآللية والغـنائية في الموسيقى العربية

)المعلمة رحمة (بنات

مراجعة عامة

Mr. Wassim (Boys)

Volleyball

SELF-LEARNING IN LMS

Volleyball

SELF-LEARNING IN LMS

Rahma.Mehrez@ese.gov.ae

wassim.khouaja@ese.gov.ae

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

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

Type Chinese on the laptop

Make-up exam

Ms. Li Shuai (Girls)

Type Chinese on the laptop

Make-up exam

Shuai.Li@ese.gov.ae

Mr. Candice
candice.ford@ese.gov.ae

Review of previous lessons.
Complete checkpoint 3.

Refer to the business folder
on Teams.
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Please ensure that you have completed
all outstanding checkpoints.

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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فبرايرFeb
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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
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من  18إلى  22إبريل .2022
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