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Parents Weekly Newsletter
Grade 6 Mainstream الصف السادس – المسار العام
TERM 3
SUBJECTالـمـادة

Week 2

OBJECTIVES
أهداف و مخرجات التعلم

April 25-29
Enrichment Homework
الواجبات اإلثرائية

Assessment االمتحانات

1. Retell stories and personal experiences using

English
اللغة اإلنجليزية

English
اللغة اإلنجليزية

a range of familiar words, set phrases and
expressions.

Ms. Ghada (6A)
ghada.abdouelwesif@ese.go
v.ae

Ms. Passant (6B)
passant.massoud@ese.
gov.ae

2. Listen and identify some details in simple
texts on familiar topics.
3. Recognize key features of text
organization.
4. Listen and understand the overall
meaning of simple texts on familiar
topics.
5. Read and understand the overall meaning
of simple texts on familiar topics.

1. Read and understand the overall
meaning of simple texts on familiar
topics.
2. Listen and understand the overall
meaning of simple texts on familiar
topics.
3. Talk about animals and habitats.
4. Use prepositions of place.
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•
•
•

Learner’s book Unit 9
lessons1-5+ Activity Book
Lessons on ALEF
LMS activities

•
•
•

MyON website
Open Lessons on ALEF
LMS activities

☺ English Reading Test
Lesson 75 on ALEF
Platform

•
•

English Reading
Ability Test on the
ALEF Platform.
Spelling Test.

English
اللغة اإلنجليزية

English
اللغة اإلنجليزية

•
Ms. Bayan (6D)
bayanabusafiyah@yaho
o.com

•
•
•
•

Math
الرياضيات

Mr. Jamal (6A)
jamal.yaseen@ese.gov.ae

Mr. Ashraf (6B)

Reading: Recognize key features of text
organization.

•
•

•

Speaking: Retell stories and personal
experiences using a range of familiar
words, set phrases and expressions.

•

•

Grammar: Use of gerunds (verb forms)

•
•
•

Lesson 4: Changes in dimensions
Lesson 5: polygons on the coordinate
plane
Lesson 6: Area of composite figures

•

alef 191/192. Changes in Dimension:

•

Science
العلوم

•

MyON website
Open Lessons on ALEF

•
•

Spelling Test.
English Reading Test
Lesson 75 on Alef
Platform.

•

English Reading Ability
Test on the ALEF
Platform
Quiz on LMS

Listen and understand the overall
meaning of simple texts on familiar
topics.

•

•

khawla.alnakhbi@moe.gov.ae

•

Listening: Listen and identify some
details in simple texts on familiar topics.

ashraf.sharafeldin@moe.gov.ae

Ms. Khawla

•

•

Ms. Kaypris (6C)
kaypris.evans@ese.gov.ae

Learn new vocabulary about underwater
animals.
Study how to describe food chains.
Using adverbs of sequence
Use prepositions of place.

Effect on Perimeter
193./194 Polygons on the Coordinate
Plane: Finding the Perimeter
195/196. Area of Composite Figures:
Finding the Area

•

ALEF Lessons
Activity Book (Unit 9Lessons 84-88)
MyON Reading Task

Complete alef lessons and
LMS quizzes

Complete alef lessons
and LMS quizzes

Chapter 10 Sun – Moon Earth:
Alef lesson s 132 + 134

1. Moon Phases
2. Eclipses
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•

Alef:
191-/196

Complete alef lessons

___

تلخيص الفصل الثالث والرابع في
كراس اللغة العربية

رواية أحلم ليبل الفصل الثالث والرابع )

 .1حل أنشطة الدروس في منصة
ألف.
 .2اإلنتهاء من مهام الدروس
المطلوبة في منصة .LMS

•

اإلخفاء الحقيقي

حـل الدروس في منصة ألف

•

اإلخفاء الحقيقي

-

LMS activities
and self-learning Activities

Design Process and Technical Graphic

Mariamym.alhammadi@ese.gov.ae

المعلمة عائشة العلوي 6C, 6D
ayesha.alalawi@ese.gov.ae

المعلمة عائشة الكعـبي 6A
ayesha.alkaabi@ese.gov.ae

المعلمة سماح 6B
samah-ai.mohamed@ese.gov.ae

المعلمة جيهان حافظ 6C & 6D
gihan.hafez@ese.gov.ae

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

المعلمة مجد 6A-6B-6C

majd.alashouri@ese.gov.ae

مراجعة ما تم انجازه بالتيرم السابق
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المعلم محمود صابر (بنين)
mahmoud.hmohamed@ese.gov.
ae

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

Drama
مسرح

مراجعة ما تم انجازه بالتيرم السابق

Social Studies + ME

االنتهاء من كتابة تقرير عن يوم زايد
للعمل األنساني

الرجاء االنتهاء من دروس منصة ألف

درس النباتات الحولية فى دولة األمارات

6A & 6B
المعلمة مريم الحمادي

الدراسات االجتماعية
والتربية األخالقية

حل الدرس في منصة ألف

درس  :النباتات الحولية في دولة االمارات العربية المتحدة

المعلمة رانية ()6C, 6D
ranyah.aldhanhani@ese.gov.ae

& Design
Technology
التصميم والتكنولوجيا

حـل الدرس في منصة ألف

درس :اليابان

المعلم خالد ()6A, 6B
khaled.hasan@ese.gov.ae

Islamic
التربية اإلسالمية

•

حـفـظ سورة الملك
( )15/19

حل دروس منصة ألف

•

رواية أحالم ليبل السعيدة (الفصلين الثالث والرابع )
•

Ebtehal.Alademi@ese.gov.ae

Arabic
اللغة العـربية

حل منصة ألف

Lesson 4: Changes in dimensions
Lesson 5: polygons on the coordinate
plane
Lesson 6: Area of composite figures

•
•

Ms. Ebtehal
)(6C, 6D

Math
الرياضيات

Alef:
191/192
193/194
195/196

Chapter 9:

•

القرع على الدلو ( القرع على الدلو و تقنيات العزف)

االقتراب من الطبيعة – برونلسكي

المعلمة رحمه (بنات)

Music
موسيقى

•

مراجعه عامة

المعلم هاني (بنين)

hany.yahia@ese.gov.ae
Rahma.Mehrez@moe.gov.ae

المعـلمة فاتـن (بنين)
faten.koussa@ese.gov.ae

Visual Art
الفنون البصرية

الفنان فيليبو برونلكسي

االقتراب من الطبيعة – برونلسكي

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

الفنان فيليبو برونلكسي

Rabeb.Garraz@moe.gov.ae

التربية الرياضية

SELF LEARNING IN LMS

New Sport Unit:
Understand how to combine locomotor skills and
movement concepts to create a simple
movement pattern

)Ms. Rabab (Girls

Health & Physical
Education

Self-Learning on LMS

Healthy Food

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

السادة أولياء األمور الكرام  ..أبناؤنا األعزاء  ..تحية طيبة وبعد ،،
وفق التوجيهات الواردة إلينا من قبل املؤسسة نحتاج لـمعرفة عدد الطلبة الذين يمارسون هوايات متنوعة وأنشطة خارجية الصفية خالل فترة إجازات نهاية األسابيع  ،علما بأننا سنستمر في
الحصر شهريا خالل الفترة القادمة ؛ لذا نرجو مشاركتكم الكريمة في االستبيان التالي حول استثمار الطلبة أجازات نهاية األسبوع في ممارسة األنشطة الـمتنوعة:

https://forms.office.com/r/NMZNkBUS1z
شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا
مدرسة ياس – مشتركة
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مواعـيد الفحوصات الدوريـ ــة التي يج ــب إج ــراؤها للط ــلب ــة خ ـ ــالل الفصل الثالث من العام الدراس ي  2022-2021م
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إبريل April
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مايـو May
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يونيـو June

 96ساعـة

يجـب إجـراء الـفحـص والحـصـول عـلى نتيجـة سـلـبيـة ال تتجــاوز مـدة  96ساعـة في بـداية الـفـصـل الدراسي قـبـل الدخـول إلى المبنى المدرسي.

كل شـهـر

يجـب إجـراء الفحـص الـدوري شـهـريًا (الفحـص المخـبري الـ )PCRللـطـلبة من فـئة ما دون  16عامـًا( .و يتـطـلـب إجـراء الفحـص قـبـل إنقـضـاء مـدة الشهــر).

كل أســـبـوعـين

يجـب إجـراء الفحـص الـدوري كل أسـبـوعـين (الفحـص المخـبري الـ )PCRللـطـلبة من فـئة  16عامـًا فـما فـوق( .و يتـطـلـب إجـراء الفحـص قـبـل إنقـضـاء مـدة األسـبـوعـين).
الـتـطـعـيم إلـزامي للطـلبة الـذين يبلـغـون من العـمر  16سنة فـمـا فـوق فـقـط  ،وغـير إلزامي للـطـلـبة دون سن  16سنة (اخـتياري ويـوصى به).
•
•

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

و فيما يأتي مواعيد وموقع الفحص الـمعتمد للطلبة وألعضاء الكادر التعليمي بمدرسة ياس:
الـمكان :مركز الفحص بمدرسة األصايل

ً
ً
مساء
صباحا وحتى التاسعة
األوقات :يومي السبت واألحــد من التاسعة
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