
 

 

www.saisuae.com P.O. Box 1202, Umm AL Quwain, UAE, Tel: (9716) 7665553, Fax: (9716) 7670030 

Emal: saisq@saisuaq.com 

 

 

 

 

September 21, 2021 

 

Welcome to School 2021-22 

 

 I would like to wish the SAISUAQ community a successful and safe academic year ahead. 

I would also like to thank all stakeholders for strictly abiding by the Covid-19 Protocol that the 

school has shared at the beginning of the academic year. Please refer to the student-parent 

handbook, uploaded on the school website and shared on all whatsapp groups for further details 

about the school rules and policies. 

Each new school year brings joy, excitement, and anticipation for the many great learning 

opportunities our students will experience at Sharjah American International School. I am so 

proud and fortunate to be a part of such an amazing and evolving learning community.  

 As our mission and vision state, we focus on providing research-based, differentiated 

instruction to meet the needs of all students and empower them to become responsible for their 

own learning in order to achieve their full potential.  We encourage students to be inquisitive, 

critical thinkers, and problem-solvers and prepare them to face the 21st century challenges with 

confidence and anticipation. 

We provide to our learners student-centered classrooms where guided by high-performing 

educators, they strive for excellence and out-shine others. 

And most importantly, we treasure the active role that parents play as active partners in 

the learning process, believing that a strong partnership with parents make a great difference in 

the children’s education. Weak that you guide and support your child’s learning by ensuring that 

he/she:  

1) Attends school daily and arrives on time, ready for the day’s learning experience  

2) Completes all homework assignments given by teachers  

3) Reads daily to develop a love for reading and to improve literacy skills  

4) Shares school experiences with you so that you are aware of his/her school life  
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5) Informs you if he/she needs additional support in any area or subject  

 

 
 

The staff and I are excited to continue our commitment to PBIS, Positive Behavior 

Intervention/Instruction Support to proactively deal with behavioral issues.  I am attaching a 

copy of our school rules along with a few housekeeping items for you and your child to review 

together. If you have any questions about the rules and expectations, please feel free to contact 

me or to discuss them with your child’s teacher. It is very important that you and your child are 

fully informed regarding standards related to appropriate behavior for a safe and productive 

school year.. 

 

Positive Behavior and Intervention Support (PBIS) Procedure Matrix 

 
Classroom Bus Hallway Playground Bathroom Canteen 

Be a 

learner 

Be engaged Follow 

directions 

Show line Follow 

rules 

Follow 

directions 

Stay in 

line 

Exercise 

Safety 

Use 

materials 

correctly 

Remain 

seated 

Stay to 

the right 

Keep hands 

to self 

Wash 

hands 

Remain 

seated 

Act 

Responsibly 

Have 

materials 

ready 

Be 

responsible 

for 

belongings 

Be 

responsible 

for 

belongings 

Line up 

promptly 

Keep trash 

in cans 

Keep doors 

and walls 

clean 

Clean your 

area when 

finished 
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Respect 

Yourself 

and  

Others  

Speak 

when 

appropriate 

Keep bus 

clean 

Greet 

friends 

with a 

smile 

Stay away 

of trouble 

Return to 

class in a 

timely 

manner 

Quiet 

voices 

when 

speaking 

 

 

Finally, I am glad to introduce the members of the management committee for this 

academic year: 

1. Ms. Mona Serhal   Assistant Principal/ KG Coordinator   - Extension: 117 

2. Ms. Annie Andreades  Elementary Coordinator (Grades 1-4)  - Extension:112 

3. Ms. Knarik Papoyan   Girls’ Section Coordinator (Grades 5-12) –  

Extension 114  

4. Mr. Mohamad Chalak  Middle School Boys’ Section Coordinator (Grades 5-8) Extension 108 

5. Mr. Khaled Abdul Khalek  High School Boys’ Section Coordinator (Grades 9-12) 

Extension 118 

6. Ms. Ghada  Adballa   Counselor -Extension 115     

 

Our goal as a team is to provide the best learning environment for your children to empower 

them to achieve their full potential.  

 

 

 

 

School Policies and Housekeeping Items: 

1) School Timings:  

 

I would like to thank all parents for abiding by the dismissal times of the different 

sections of the school. It is through a collaborative commitment that we can safeguard our 

community. 

 



 

 

www.saisuae.com P.O. Box 1202, Umm AL Quwain, UAE, Tel: (9716) 7665553, Fax: (9716) 7670030 

Emal: saisq@saisuaq.com 

 

 

2) Uniform Policy: Please note that you will be notified by whatsapp when the uniforms 

are ready for collection. 

Boys: White shirt with SAIS logo and grey pants.  

 Black flat soled shoes. No open toed shoes (flip flops). 

Girls: White shirt with SAIS logo and grey skirt hanging below the knees. 

 Black flat soled shoes. No high heels or open toed shoes (flip flops). 

PE uniforms are navy T-shirts with blue pants for both girls and boys. 

 

General Dress Regulations 

 

Caps, hats, nets, bandanas and hoods are prohibited. 

No labels, logos, or writing other than the name of the school may be on any outerwear.  

Only solid colored jackets (white, grey or black) may be worn. No jean jackets are allowed. 

Baggy, oversized or tight fitting clothing are not acceptable and are prohibited. 

Undergarments must not be visible. 

T-shirts/undershirts must be solid black or white. 

For the high school, PE uniform is allowed only during PE classes. 

 

Jewelry 

 

No excessive jewelry (jewelry that is distracting to the learning environment) 

Earrings (for girls only) are limited to ears and ring style earrings that do not exceed one 

(1) inch in diameter. One pair of earrings is allowed only. 

Body piercing that is visible shall be prohibited. No visible tattoos. 
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Necklaces are limited to one with the chain no wider that ¼ inch and the attached pendant 

not to exceed 11/2 inches in dimension. Pendants must be appropriate for the school 

environment. 

Collar style necklaces, gel bracelets and spike bracelets are prohibited 

 

Hair 

 

Hair which has been dyed or streaked with unnatural colors (ie. Red, purple, green) is not 

acceptable.  Extreme hairstyles where lines and/or shapes are cut into the hair are not 

acceptable. 

 

Make Up 

Make up is not allowed for all grade levels with no exceptions. 

 

3) Lateness Policy:  

Students arriving at the school after the start of the morning assembly (8:00 am) 

will be considered late.   

Late students lose 4 behavior marks for every time they show up late to school and  will be 

warned after three “lates” and again after five “lates”.  Parents are notified when a 

student arrives late more than three times.   

The school wishes to underscore the value of every minute of learning offered across the 

curriculum and the need to instill the value of punctuality in young students. 

Furthermore, students arriving to school after 8:30 am will not be allowed in. 
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4) Pulling students out of class before the end of the school day:  

Kindly note that pulling students before the end of the school day may possibly 

impact negatively the students participation mark in all the lessons that they happen to 

miss.    

 

Similarly, students who need to leave early for pre-scheduled medical appointments should 

ensure providing the administration with a Doctor’s note to avoid being registered absent 

for the day and losing marks. Please bear in mind that as per the Ministry of Education 

rules, missing 15 consecutive school days or 20 separate days with no valid reason will 

prohibit the promotion of your child to the next grade level. 

Students who leave class early will also risk receiving a zero when missing an assessment 

that has been scheduled to be written during the period of their absence.  

Moreover, the school will not entertain any requests for pulling students out of class 

after 1 pm.  

Your cooperation in reinforcing the above is highly appreciated.  

 

5) Homework: 

Although some parents may argue that homework puts extra pressure on students, 

and reduces the time spent amongst family, homework will always play a significant role in 

the process of learning, on the condition that the amount and time needed for doing 

homework is always restricted to a logical and satisfactory level. Concepts learned in class 

give the students the opportunity for some essentially needed practice, and enables them 

to think the material they struggle with in more depth, “Mastering a skill requires a fair 

amount of focused practice” (Marzano, Pickering, & Pollock, 2001, p.67).  To a greater 

degree, homework could be considered another way of communication between the school 

and parents, not to mention the benefits obtained by the parents through the 

strengthening of their bond with their children.  
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Homework Policy: 

KG1 to grade 3 Students:    No Homework.  

Grade 4 to 6 Students: 30 – 60 minute homework time. 

Grade 7 to 12 Students: 60 – 90 minute homework time. 

 

6) Hybrid Learning Environment: 

SAIS- UAQ is fostering a hybrid learning environment to accommodate the distance 

leaners’ as well as the face-to-face learners’ needs. 

Distance Learners: should join all meetings on time and turn their cameras on. Lateness 

policy is applicable to distance learners who join after 8 am. Distance learners are 

expected to actively participate in the learning process and perform all assigned tasks. 

 

Face-to-Face Learners: should fully charge their devices at home. Charging devices is 

strictly not allowed in the classroom for the learners’ safety. However, students are 

allowed to charge their devices in the coordinators’ offices.  

The Teams’ screen is projected on the smart boards inside the classroom. Face-to-face 

learners don’t need to use their devices unless they are asked to perform tasks online or 

submit work to their teachers. In doing so, they save the devices’ batteries and won’t need 

to charge them during the school day. 

e-Safety: Please read the school e-safety policies with your children that will be shared 

on all whatsapp groups and uploaded on the school website, sign them, and email them back 

to the concerned section coordinator. The online safety of our students is our upmost 

priority at SAIS to ensure that they are using the internet in a responsible way and stay 

protected against online threats. We will continue raising the online safety awareness this 

academic year, the same way we did last year. We will be inviting you to attend online 

sessions with your children, and seeking your contribution towards fostering a safe online 

environment to all stakeholders.  
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Thanking you for your trust, 

Carole Sarkis Abboud 

Principal 

 

 

 

 

 

 

 21.9.2021التاريخ :  

 

 

 مرحبا بكم في مدرسة الشارقة االمريكية الدولية 

   2021-2022للعام الدراسي 

 

لمجتمع  بداية   الدولية  أتمنى  األمريكية  الشارقة  القيوين  –مدرسة  وآمنًا.    أم  ناجًحا  أكاديميًا  أشكر  وعاًما  أن  الصارم  الأود  االلتزام  على  جميع 

الرجاء االطالع على الكتيب الخاص بالطالب واولياء االمور    شاركته المدرسة في بداية العام الدراسي.   كانت قد    الذي   Covid-19ببروتوكول  

 الواتساب, لمزيد من التفاصيل حول نظام المدرسة وقوانينها.  ذي تم تحميله على موقع المدرسة االلكتروني وعلى مجموعاتوال

حظ  عام دراسي جديد يحمل الكثير من الفرح واالثارة والتحديات لفرص تعليم أفضل لطالب مدرسة الشارقة االمريكية الدولية. أشعر بالفخر وال

 الوافر كوني جزءأ من من هذا المجتمع التعليمي الفريد من نوعه .   

م وتمكنهم  الطالب  احتياجات  تلبي  التي  التعليمية  الوسائل  أحدث  باستخدام  تعليمية  ومشاريع  أبحاث  تقديم  على  التركيز  هو  ورؤيتنا  أن  مهمتنا  ن 

 يصبحو قادرين على تحمل المسؤولية وتحقيق مرادهم . 

القرن الحادي والعشرين بكل ثقة وهّمة  من هنا يكمن دورنا في تشجيع طالبنا ليصبحو مفكرين ، مبدعين ، ناقدين ،   وتأهيلهم لمواجهة تحديات 

 عالية . 

الطلب للتميز واخراج مواهب  الطلبه ويسعون  الدراسية وتوجيه  الفصول  الوافرة إلدارة  الدراسية أساتذة يتميزون بالخبرة  ة . يشرف على فصولنا 

لياء األمور في عملية التعليم المستمر . انني على يقين بأن دورأولياء االمور يحدث  واألهم من ذلك ، أننا نعتز ونفخر بالدورالفعّال الذي يلعبه أو

 فرقاً إيجابياً كبيراً في تعليم الصغار . لذا، فإننا نطلب منهم توجيه ودعم أطفالهم مع مراعاة النقاط التالية : 
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 أن يحضر وينصرف الطالب في الموعد المحدد .  .1

 لمعطاه من قبل األساتذة . أن يؤدي واجباته المنزلية  ا .2

 أن يقرأ الطالب، حيث إن القراءة اليومية تنمي حب القراءة لدى الطالب وتطور مهارات اللغة والنطق السليم .  .3

 أن يشاطركم خبراته المدرسية والتي تجعلكم على بيّنه عن حياة طفلكم الدراسية .  .4

 الدراسية أو اي جوانب أخرى .  أن يبلغكم في حالة أنه بحاجة إلى مساعدة إضافيه في المواد .5

من  نحن والطاقم المدرسي متحمسين لمواصلة التزامنا بدعم السلوك اإليجابي للطالب والتعامل مع القضايا السلوكية األخرى. لذا ، أرفق نسخة

لسلوكيات المتوقعة في المدرسة  قواعد مدرستنا مع بعض بنود القضايا المدرسية الخاصة بالطالب واسرته على أن تتم مراجعتها معاً لمعرفة ا

. 

في حال وجود أي استفسار حول القوانين المدرسية  يرجى منكم عدم التردد لمناقشتها مع معلمة الفصل ، حيث أنه من الضروري أن يكون 

دراسي آمن . الرجاء من    أولياء األمورعلى دراية تامة بشأن المعايير المتعلقة بالسلوك المناسب للطالب ألداء أفضل ، ونتيجة مثمرة وعام

 أولياء االمور الكرام مراجعة القواعد المرفقة بالمفكرة اليومية للطالب .

 قواعد وأنظمة دعم السلوك اإليجابي للطالب

 دورة المياة  فناء المدرسة رواق المدرسة الحافلة المدرسية الصف الدراسي القواعد 

كن دائم  

االستعداد 

 للدراسة 

 اتبع التعليمات  اتبع القوانين قف بنظام اتبع التعليمات  التعليمات اتبع 

اتبع قوانين 

 السالمة 

استخدم األدوات  

 بطريقة صحيحة

التزم الهدوء  

 والجلوس

 اغسل يديك جيدا  ال تؤذي أحداً  إلزم جهة اليمين

تصرف 

 بمسؤولية 

أحضر كل ما يلزم  

من كتب  

 وقرطاسية

كن مسؤوالً عن 

أغراضك  

 الشخصية 

كن مسؤوالً عن 

أغراضك  

 الشخصية 

ضع االوراق في   اصطف بنظام

سلة القمامة وحافظ 

على نظافة االبواب 

 والجدران 

احترم ذاتك  

 واآلخرين

تحدث في الوقت  

 المناسب 

حافظ على نظافة  

 الحافلة 

ابتسم وتصرف 

 بود مع زمالئك 

ابتعد عن  

 المشاجرات

عد الى الصف في  

 الوقت المناسب
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 وأخيرا يسرني تقديم أعضاء لجنة اإلدارة المدرسية للعام الدراسي الحالي : 

 117تحويلة  -مساعدة المديرة/ مشرفة قسم رياض األطفال  السيدة/ منى سرحال  .1

 112تحويلة  -  ( G1 – G4)مشرفة المرحلة التأسيسية              السيدة/ آني أندرديس   .2

 114تحويلة  – (G5 – G12)مشرفة قسم الطالبات   كنارك بابويان  /ةالسيد .3

 108تحويلة  – (G5- G8 )مشرف قسم الطالب              السيد/محمد شلق .4

 118تحويلة  -  (G9 – G12)مشرف قسم الطالب   السيد/ خالد عبدالخالق  .5

 115تحويلة   –إخصائيــة إجتمـاعيــة    السيدة/ غادة عبدهللا .6

 

 

 

 موحد هو تقديم أفضل بيئة تعليمية لطالبنا ليصبحوا قادرين على تحقيق أفضل إمكاناتهم .هدفنا كفريق عمل 

 

  قوانين وبنود المدرسة :

 التوقيت المدرسي :  .1
 

بأوقات   التزامهم  أولياء األمور على  أن أشكر جميع  الصفيةأود  للشعب  المختلفة  التزام  ف  .المغادرة  يمكننا حماية    مماثل  من خالل 
 . حماية كاملة باذن هللا مجتمعنا

 
 

 الزي المدرسي : .2
 

 سيتم إبالغكم من خالل الواتس اب )موقع التواصل االجتماعي ( فور وصول الزي المدرسي : 
 

 الرجاء االلتزام بإرتداء القميص األبيض عليه شعار المدرسة والبنطلون الرمادي اللون .  الطالب :
 لتزام بإرتداء القميص األبيض عليه شعار المدرسة وتنورة رمادية طويلة مع إرتداء  الرجاء اال الطالبات:

 الحذاء المدرسي األسود.  وال يسمح بإرتداء االحذية العالية .                  
 

 الكحلي( . أما بخصوص زي التربية الرياضية ، يجب ارتداء الزي الخاص بالرياضة ) القميص الكحلي والبنطلون 
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 اللوائح العامــة للــزي : 
 

 يمنع إرتداء القبعات وشرائط الرأس . -

 يمنع وضع ملصقات وطبعات على الزي الخاص بالمدرسة عدا الشعار الخاص بالمدرسة .  -

 يمنع إرتداء السترات الجينز ، السترات المسموح بإرتداؤها األبيض ، األسود والرمادي .  -

 المالبس الفضفاضة والضيقة أو الغير مالئمة .يمنع إرتداء  -

 يجب ان يكون القميص الداخلي أو الخارجي أبيض أو أسود .  -

 منع لطالب المرحلة اإلعدادية من ارتداء مالبس التربية الرياضية إال في حصص التربية الرياضية .  -

 

 الحلي والمجوهرات :

 وذلك تجنبا لعدم عرقلة بيئة التعليم . يمنع إرتداء المجوهرات واالكسسوارات المبالغ بها  -

 يمنع ارتداء القالئد المطوقة حول العنق واالساور المطاطية وجميع انواع االساور التي تنافي بيئة التعليم -

 

 الشعــر :

 يمنع صبغ الشعر بألوان غير مالئمة كاألحمر ، األخضر والبنفسجي واالرجواني. -

 يمنع تسريحات الشعر المبهرجة . -

 : المكيــاج

 يمنع وضع أدوات الزينة وطالء األظافر لكافة المراحل وبدون إستثناء .  -

 

 
 
 

 : التأخرعن الدوام الدراسي .3
 

 نظرا لدور المدرسة  في غرس االلتزام بالمواعيد في طالبنا والتأكيد على احترام كل دقيقة من عملية التعلم,  

 ون . صباًحا( متأخر 8:00) طابور الصباحسيتم اعتبار الطالب الذين يصلون إلى المدرسة بعد 

 
للطالب عند كل تأخير . وس السلوك  للطالب بعد تأخره ثالث و بناء على ذلك سيتم خصم أربع درجات من  إنذار  أول  يتم توجيه 

 مرات وإنذارثاني بعد تأخره خمس مرات ، على أن يتم إعالم الوالدين في حال تأخر الطالب أكثر من ثالث مرات .

 صباحاً .  8:30إضافةً لذلك ، لن يسمح بدخول الطالب للمدرسة في حال وصوله بعد الساعة 
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 إنتهاء اليوم الدراسي :مغادرة الطلبة قبل  .4
 

الرجاء العلم بأنه في حال تم أخذ الطالب قبل نهاية اليوم الدراسي فسوف يؤثر سلباً على عالمة المشاركة للطالب في جميع الدروس التي  

. وفي حال استأذن الطالب للمغادرة مبكراً لموعد طبي مجدول مسبقاً ، فإنه يجب عليه تزويد االدارة بمذكرة الطبيب وذلك تجنباً    فاتته

 لتسجيله غائباً ومن ثم خصم عالمات .

 

الطلبة   والتعليم بخصوص غياب  التربية  وأنظمة وزارة  لوائح  على  بناء  بأنه  االعتبار  في عين  فانه  الرجاء وضع   ، مقبول  بدون عذر 

 يوم منفصل خالل العام الدراسي بأكمله . 15أيام متصلة و 10سيمنع من قيده  وترفيعه للصف الدراسي القادم وذلك في حال غيابه 

مقبول سيحصلون على درجة ) صفر ( في حال عدم انجازهم لفروضهم   عذر  دون  منالطالب الذين يستأذنون قبل انتهاء اليوم الدراسي  

 لواجبة عليهم  . ا

... تعاونكم معنا في هذا الموضوع سيكون له األثر اإليجابي    ظهراً   1:00بالمغادرة بعد الساعة    طالب  الي  لن يسمح  إضافة لذلك ،   

 لمصلحة الطالب . 

 

 

 

 الواجبات المنزلية :  .5
 

كل عبأً عليهم من وجهة نظرهم ، حيث أن  على الرغم من إستياء بعض أولياء األمور حول كمية الواجبات المنزلية للطالب والتي تش
الطالب ال يتسنى له قضاء الوقت الكافي مع اسرته ، هنا أود أن ألقي الضوء على أن الواجبات المنزلية تلعب دوراً هاماً في عملية  

األطراف .  إن  التعليم اإليجابي للطالب . حيث أن الوقت الالزم ألداء الفروض المنزلية محصور في إطار منطقي يرضي جميع  
المهارات التي يتعلمها الطالب داخل الفصل الدراسي تمنحه الفرصه لتعلم بعض الممارسات االساسية والالزمة وتمكنه من التفكير 

 في المواد المقررة بعمق أكثر . إن إتقان الطالب ألي مهارة يتطلب قدر ال بأس به من التركيز . 

 إضافةً لذلك ، فإن فوائد الفروض المنزلية تعتبر وسيلة أخرى للتواصل بين المدرسة وأولياء االمور وتعزز عالقة الطالب بأسرته . 

 

 : الوقت المفترض لحل الواجبات المنزلية 

 ال يوجد واجبات منزلية  الثالث  –الروضة االولى 

 عمل الواجبات المنزليةدقيقة يوميا ل 30-60يتطلب من   السادس –الصف الرابع 

 دقيقة يوميا لعمل الواجبات المنزلية 60-90يتطلب من   الثاني عشر   –الصف السابع 
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 بيئة التعلم الهجيــن :   .6
 

          تعزز المدرسة بيئة تعليمية مختلطة الستيعاب احتياجات المتعلمين عن بعد وكذلك احتياجات المتعلمين وجًها لوجه
 

 المتعلمون عن يعد :

تنطبق سياسة التأخير على المتعلمين عن بعد وجب عليهم االنضمام إلى جميع االجتماعات في الوقت المحدد وتشغيل كاميراتهم.  ي 

 .  في عملية التعلم وأداء جميع المهام الموكلة إليهم ويجب أن يظهروا مشاركةصباًحا.   8الذين ينضمون بعد الساعة 

 
 المتعلمون وجهاً لوجه : 

أجهــزة الشــحن فــي الفصــل مــن أجــل ســالمة يإســتخدام  يجب أن يشحنوا أجهزتهم بالكامل في المنــزل. ال يمســمح بشــكل صــارم  

علــى   Teamsعــرض شاشــة    قين اذا دعــت الحاجــة لــذلك. ســيتمسمح للطالب بشحن أجهزتهم في مكاتب المنس، ولكن سي  المتعلمين

إلى استخدام أجهزتهم ما لم يمطلب مــنهم أداء المهــام عبــر اإلنترنــت أو  طالبيحتاج الن ل، لذا  اللوحات الذكية داخل الفصل الدراسي

 . إرسال العمل إلى معلميهم. وبذلك ، فإنهم يحفظون بطاريات األجهزة ولن يحتاجوا إلى شحنها خالل اليوم الدراسي

 ونية ( :السالمة الرقمية ) االلكتر
 

 الواتس اب  مجموعات  جميع  على  مشاركتها  ستتم  والتيأبنائكم    مع  لمدرسةالخاصة با  اإللكترونية  السالمة  سياسة  قراءة  يرجى

. الخاص بالطالب    القسم  منسق  إلى  اإللكتروني  بالبريد  إرسالها  وإعادة  نود منكم توقيعها  ،االلكتروني    المدرسة  موقع  على  وتحميلها

ل  طالبنا  سالمة  تعد استخدامهم  المخترقين  القصوى  أولويتنا  هي  إلنترنت وآمنهم من خالل  الشبكة   عبر  وذلك لضمان سالمتهم من 

الرقمية    سنواصل.  العنكبوتية السالمة  بأهمية  إدراكهم  وتوسيع  اآلمن  االستخدام  كيفية  عن  الطلبة   لحضور  ندعوك  سوفإرشاد 

 . لطالبنا  اإلنترنت عبر آمنة بيئة تعزيز في ممساهمتك على  للحصول والسعي ، مأطفالك  مع اإلنترنت عبر جلسات

 

 

 شاكرين لكم ثقتكم بنا ،،،                                       

 

 

 كارول سركيس عبود 

 مديرة المدرسة                                                                                                         
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