
 

  

 

 

 

 

 

 

   Term 3 Newsletter  
 

 

April 11th, 2022 

 

Dear Parents, 

I would like to wish you and your children a blessed holy month of Ramadan and a very 

fruitful Term ahead.  

Kindly find below a highlight of the third term activities and events.  

Ramadan Timings: 

 

• KG students:   9:00 am – 12:45 pm 

• Grade 1-4 students:  9:00 am – 2:05 pm 

• Grade 5- 8 students:  9:00 am – 2:00 pm 

• Grade 9-12 students:  9:00 am – 2:10 pm  

• Morning Assemblies: 8:45 am – 9:00 am 



• Please note that parents can visit the accountants from 2:00 – 2:30 pm 

daily during the Holy Month of Ramadan. 

 

    MAP Exams: 

 

The MAP Examination Results will be held during the weeks of May 30th and June 6th.  

During the week of March 28th, individual meetings were held with the parents of the students 

who need additional support, to discuss their children’s action plans, clarify the tasks needed to 

be performed and the required parental support to achieve the plan’s objectives. All the 

concerned students will be attending remedial sessions with the English, Math, and Science 

teachers throughout Term 3 to improve their performance. 

The students will be setting their learning goals for Term 3 based on their action plans for 

example: improve my RIT score by 20% in the spring session, or score/exceed the expected RIT 

set for the spring session. 

Teachers will be consistently following up on the concerned students to ensure that they achieve 

a noticeable improvement on the MAP exams in May. Students who are not following the action 

plans will be immediately reported to the administration to take the necessary actions. 

A meeting will be held on Monday, April 12th at 1:45 pm with the parents of the MAP 

students and the school principal, coordinators, and the concerned HODs and teachers to 

discuss the importance of the MAP examinations and the related actions that will be taken 

by the school during Term 3 to improve the students’ results. Your attendance will be 

highly appreciated. 

It is through combined efforts between school and parents that we can positively impact 

students’ performance and empower them to achieve their learning goals. 

 

 Parent-Teacher Meetings: 

  

Term 2 Report Cards will be emailed to all parents by the end of next week.  Parent-Teacher 

Meetings will be held on Teams during the weeks of April 25th and May 2nd to discuss students’ 

performance.  The section coordinators will be sharing the meetings’ details with all parents by 

the beginning of next week. 

 



Registration for the next academic year 2022-23: 

 

Kindly note that the number of new students enrolled for the academic year 2022-23 is 

continuously growing and the classes are almost full. Thus, if you have not registered your child 

yet for the next academic year, make sure you do so the soonest possible to guarantee a place for 

your child at SAIS. 

 

  e-Safety: 

 

I would like to thank all parents for attending the e-safety training and awareness 

sessions, and for their valuable contribution towards raising the awareness and providing the 

needed support and supervision for their children. It is through our combined efforts that we 

empower our students to become responsible digital citizens. E-Safety awareness is essential 

for all stakeholders to stay safe online and preserve their personal data, accounts, and devices 

against online threats.  

            e-Safety has been integrated in our curriculum and yearly plans were updated 

accordingly. Our students are organizing internal and external assemblies to share their 

knowledge and educate fellow students about the importance of e-safety. Awareness sessions are 

conducted by our students with other schools in UAE and abroad: St Mary School in RAK, Elite 

School in UAQ, and some schools abroad. Way to go SAIS students! 

 

 

  Term 2 Honor List: 

  

I would like to extend my sincere congratulations to the students who have scored 90% 

and above on Term 2 Report Cards, securing their eligibility for the Honor Roll. 

Honor Roll Certificates will be awarded to students during assemblies held especially for this 

purpose. 

 

 



 

Kindly take note of the following important dates: 

Academic Year 2021-22: 

 

                         Event                                                          Date 

Mid-Term Tests 

 

Weeks of May 16th and May 23rd   

Grade 12 Graduation 

 

June 6th 

KG2 Graduation Ceremony & ES 

End-of-Year Performance 

 

June 7th & 8th 

MAP Exams 

 

Weeks of May 3oth and June 6th 

End-of-Term Examinations 

 

June 13th – June 24th 

Project/PA Presentations  

 

Weeks of June 6th and June 27th   

Last Day of the academic year 21-22 

for students  

July 3rd   

 

 

Thanking you for your trust, 

Carole Sarkis Abboud 

Principal 

 

 

 

 

 11.4.2022التاريخ : 



 

 … أولياء األمور الكرام

مزدهرا     ً  ادراسي  فصالشهر رمضان مبارك أعاده هللا عليكم بالصحة والبركة وأتمنى لكم والبنائكم  

 باألنشطة المتعددة . مليئا  

 : للفصل الدراسي الثالث   الرجاء من سيادتكم اإلطالع على المواضيع الهامة والمدونة أدناه

شهر رمضان : توقيت    

 12:45 – 9:00             الروضة األولى والثانية  •

 9:00 – 2:05       الصف االول وحتى الرابع   •

 9:00 – 2:00      الثامن       الصف الخامس وحتى  •

 9:00 – 2:10      الصف التاسع وحتى الثاني عشر •

   8:45 - 9:00        االذاعة الصباحية  •

شهر رمضان المبارك ستكون    الل مور لقسم المحاسبة خاأللعلم بأن أوقات زيارات أولياء  الرجاء ا •

  .يوميا 2:00 – 2:30من الساعة 

 

 القياسية : MAPاختبارات  

 من شهر يونيو .  6من شهر مايو واالسبوع   30خالل االسبوع  MAPسيتم إجراء نتائج إختبارات ال 

مع أولياء أمور الطالب الذين بحاجة لدعم    من شهر مارس  28خالل االسبوع  تم عقد اجتماعات فردية    د لق

مناقشة الخطط المدعمة مع أولياء أمور الطلبة وتوضيح    ت تم حيث ،    MAPنتائج في امتحانات ال وتحسين  

عليه فقد تم تخصيص حصص    لتحقيق األهداف المرجوة . وبناء    المهام التي يتعين على ولي األمر القيام بها 

ا الفصل  االنجليزية والرياضيات والعلوم خالل  اللغة  المعنيين في مادة  للطالب  الثالث تقوية  وذلك   لدراسي 

 .   دراسةبعد دوام ال



 اجتماع أولياء أمور الطلبة :

  : 3202/2022التسجيل للعام الدراسي القادم 

انه    تحديد كما  الخاصة    سيتم  التعلم  العمل    بالطلبة أهداف  بناء  على خطط  الثالث  الدراسي  الخاصة  للفصل 

المثال : سيتم زيادة درجة  بهم  المتوقع  20بنسبة     MAP RIT. على سبيل   MAP% أو زيادة المعدل 

RIT   . 

  MAP  اختبارات   في  ملحوظ ا  تحسن ا  يحققون  أنهم  من   للتأكد   المعنيين  الطالب   باستمرار  المعلمون  سيتابع

  الخاصة بهم   العمل   خطط  يتبعون   ال   الذين   لطالب الدارة باا   إبالغ   على أن يتم .  القادم  مايو   في   ا المزعم عقده

 . الالزمة  اإلجراءات  التخاذ 

سوف   أنه  ال   يعقد كما  طالب  أمور  أولياء  مع  أألقسام    MAPاجتماع  ورؤساء  المدرسة,  ومديرة 

ال  امتحانات  أهمية  لمناقشة  المعنيين  لتحسين    MAPوالمدرسين  المدرسة  بها  ستقوم  التي  والخطوات 

علماً  بعد الظهر.    1:45ابريل عند الساعة    12لجميع الطالب وذلك يوم االثنين الموافق    MAPدرجات ال 

 . بـأن حضوركم سيكون له أثر ايجابي  

  الطالب   أداء  على   فعّال  بشكل  التأثير   يمكننا   األمور  وأولياء   المدرسة   بين  المشتركة  الجهود   خالل   منف

 . المنشودة التعليمية  األهداف تحقيق  من  وتمكينهم

 

 

عبر البريد االلكتروني الخاص   في نهاية االسبوع القادمشهادات الفصل الدراسي الثاني    إرسالسيتم  

مايو    2و    ابريل  25  اسبوعي  خالل  Teamsأولياء األمور والمعلمين على    اجتماعات قد  تُعوس .    بولي األمر

االسبوع  في بداية    األمور  أولياء   جميع   مع   االجتماعات   تفاصيل   القسم   منسقو   سيشارك  . الطالب   أداء  لمناقشة

   .  القادم

 

 

  الفصول  و   باستمرار   يتزايد   2022-2023  الدراسي  للعام   المسجلين   الجدد   الطالب   عدد   أن   مالحظة  يرجى 

  من  تأكد الرجاء الف  ،   المقبل   الدراسي   للعام   بعد   أوالدكم   يتم تسجيل   لم   إذا  لذا ، .  على وشك االكتمال    الدراسية

 .  SAIS  في أماكنهم  لضمان  ممكن وقت   أقرب  في بذلك القيام 



: ) االلكترونية( ســالمة الرقميــــةال  

 قائمة الشـرف ) الفصل الدراسي الثاني ( :

 

 

 

  والفعّالة   القيمة   مساهمتهم   وعلى   ،   السالمة الرقمية  جلسات   حضور   على  األمور   أولياء  جميع   أشكر   أن   أود 

استطعنا    ومن  .   ألبنائهم   واإلشراف  الالزم  الدعم  وتقديم  الوعي  مستوى  رفع  في المشتركة  جهودنا  خالل 

 . المستقبل  تحديات  ومواجهة  المسؤولية  تحمل  على  القدرة  طالبنا  الرقمية    حيث   اكساب  السالمة  تعد 

والحسابات    البيانات  سالمة  على  والحفاظ  االنترنت  على  اآلمن  لالستخدام  ضروريا   أمرا   )االلكترونية( 

للمستخدم  الشخصي .ضد  ة  تم  المخترقين    تحديث   وتم  الدراسية   مناهجنا  في   اإللكترونية   السالمة  دمج  لقد 

  زمالئهم   وتثقيف  معارفهم  لمشاركة  وخارجية  داخلية  تجمعات   طالبنا  ينظم  حيث   ،  لذلك  وفق ا  السنوية   الخطط

مدارس أخرى    قبل طالبنا معقد جلسات توعوية من  ويتم أيضا  ع   اإللكترونية .  السالمة   أهمية  حول   الطالب 

مدرسة سانت ماري برأس الخيمة    أم القيوين ،  –داخل دولة اإلمارت وخارجها ، كمدرسة النخبة االمريكية  

   عض المدارس األخرى. وب

 

 

 

  لحصولهم في الفصل الدراسي الثاني  المتميزين بخالص الشكر والتقديرأود أن أعبرعن تهانّي الحاّرة للطالب 

 % وما فوق . 90على درجات التفوق بنسبة  

 .   االمرعُقد لهذا ت ي س ت ال ةالطالبي  ات شهادات التقدير للطلبة المتفوقين خالل التجمع تسليم على أن يتم 

 

 

 

 



 

 

 ظة التواريخ أدناه وذلك لألهمية  الرجاء مالح

 : 2021 - 2022العام الدراسي 

 الحـــــدث                                                               التـــاريـــخ         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شاكريـــن لكــم ثقتكــم بنــا ،،،                                   

 

 كارول سركيس عبود                                                                               

 مديرة مدرسة الشارقة األمريكية الدولية 

 فـــرع أم القيــويــــن                                                                               

   5/16    -   23/ 5                                                      اختبارات الفصل الدراسي الثالث

 G12                                                         6/6العامة   ةحفل تخريج طلبة الثانوي 

                             G4-G1               6 /8   -   6/7الختامي للمدرسة  لوالحف  حفل تخريج طلبة الروضة الثانية

 MAP                                                                          6/6     -    5/03اختبارات  

 6/13  -    24/ 6                                                           اختبارات نهاية العام الدراسي

 6/6  -     6/27                                                                         عـرض المشــاريــع 

 7/3                        21-22آخر يوم دراسي للعام 


