
 

 

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

Emal: saisq@saisuaq.com 

 

 

January 3rd, 2022 

 

Dear Parents, 

Wishing you all a very joyful, healthy, and prosperous New Year, I would like to welcome you 

to another busy term of the current academic year, and also seize the opportunity to remind you 

of SAIS Mission and Vision and introduce you to the various educational activities that we have 

scheduled for our students 

 

SAIS Mission: 

 The mission of Sharjah American International Schools is to provide a Western education 

within a context that respects local traditions, to encourage academic excellence, to 

implement an inclusive learning environment that accepts students of all ability levels and 

provide for their needs, and to build responsible personalities that embrace 21st century 

learning skills and show interest in the important issues of the global community. 

 

 SAIS Vision: 

Our vision is to create an open, collaborative school community that fosters the growth of 

responsible, confident, productive, and critical thinkers who are interested in the issues of 

their local and global communities and able to respond to different challenges. 

 

 

 Behavior Policy: 

 Kindly be reminded of the Behavior Policy at SAIS: 

• The Conduct/Behavior mark is considered the same as regular subjects’ 

marks and will be counted in the student’s average.  

• The passing Conduct/Behavior mark is 60%. The school has the right to retain the report 

card of students scoring below 60% and refer their cases to the Education Zone. 

• Students start the term with 80 behavior marks: extra marks can be earned by doing some 

volunteering work at school, being a role model, or using effectively their leadership 

skills, …. Marks will be deducted in case of breaking school rules/e-policies or taking 

irresponsible behavior choices. 
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• Please note that students who are not abiding by the school e-safety rules will be losing 

behavior marks as detailed in the sanction part listed at the end of each policy.  

• Please refer to the Student-Parent Handbook, available on the school website to clearly 

know about the calculation of behavior marks for behavior and online incidents.  

 

 

EmSAT Exams: 

 Grade 12 students are requested to successfully pass the EMSAT Exams in Arabic, Math, 

Physics, Chemistry, and English in order to graduate at the end of the academic year.  Parents 

and students are kindly requested to check regularly their accounts for possible updates from the 

Ministry of Education.   

 

MAP Exams: 

3 MAP Standardized Exams are scheduled for our grade 3, 5, 7, and 9 students throughout 

the academic year 2021-22 to measure students’ knowledge and track their growth. On January 

13th, parents will receive the results of the MAP Exams conducted in November 2021, along with 

action plans prepared by the English, Math, and Science teachers to enable students to improve 

their performance in the upcoming MAP Exams, that will be conducted during the weeks of 

January 26th and February 2nd.  Parents’ support is essential to ensure that students are 

performing the MAP Skills Assignments at home in order to achieve a significant growth in their 

performance. 

 

Parent-Teacher Meetings: 

 Parent-Teacher interviews will be held during the weeks of January 17th on Microsoft 

Teams.  Parents are invited to attend the meeting in order to get a better idea about their 

children’s performance in the previous term.  

Kindly note that meetings’ time per parent is limited to 10 minutes. Parents wishing to 

have a longer meeting with the teachers can approach either Jhoanna or Samah, to 

schedule another meeting during school hours. 
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RAZ-Kids Online Reading program and MyOn eBooks: 

 The online reading program has been implemented across the school to improve students’ 

reading skills. This way, students are encouraged to read books at home and collect as many 

stars as possible in order to be rewarded with a certificate at the end of the week. Parents’ 

assistance is required to ensure the achievement of our goal. 

MyOn eBooks are also available for grade 5-12 students to improve their reading skills. 

 

 

Grade 5 – 12 Projects: 

This Project-Based learning approach reinforces students’ critical thinking, and problem 

solving skills that contributes greatly to enhancing students’ chances in various walks of life.  

Students are encouraged to work collaboratively with peers.  Accordingly, Grade 5 - 12 

Science, Arabic, Arabic Social Studies, and Computer Exams will be replaced this term by 

projects. Please note that grade 10-12 students will have both an exam and a project as an end 

of term mark for Science. 

  

The rubric for these projects, as well as a letter to parents will be sent home soon. One or 

two periods will be allocated on a weekly basis for students to work on the projects under 

their teachers’ supervision.  

 

 

 

Dress Code Policy: 

I would like to thank all parents for observing the Dress Code Policy. I would like, 

however, to kindly remind them to ensure that their children stick to the school white polo 

shirt, and navy blue, grey, or black winter jackets colors to avoid receiving a violation slip, 

and unnecessary subsequent mark deduction. 
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Term 1 Honor List: 

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

and above on Term 1 Report Cards, securing their eligibility for the Honor Roll. 

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

this purpose. 

 

 

Term 2 Activities: Career Week, Sports Days, Science Fair, PA Fair, Expo Field Trips. 

Term 2 activities will take place according to the following schedule: 

Arabic Day-     January 17th   

Career Week -    Week of January 21st   

Grades 5-12 Sports Day -   February 2nd & 3rd   

100 Days of School Celebration-  February 11th  

Grade 1-2 Sports Day-   February 17th   

Grade 3-4 Sports Day-   February 19th    

International Day -    February 25th   

French Day-     March 2nd   

Science Fair -     March 7Th   

Mothers’ Day -     March 21st    

 

Parents will be informed of more details in a separate letter sent home prior to the event’s date. 

 

Thanking you for your trust, 

Carole Sarkis Abboud 

Principal 
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 13.1.2020التاريخ : 

 

 الوالدين االعـزاء ،،، 

 كل عام وانتم بخير بمناسبة قدوم العام الجديد ... نتمنى لكم عاماً مزدهراً بالصحة والسعادة . 

أود ان ارحب بكم في العام الدراسي الجديد ، وأرغب في انتهاز الفرصة لتذكيركم برؤية ورسالة مدرسة الشارقة االمريكية  

ا االنشطة  وعرض  أدناه  الدولية  المفّصل  الشرح  قراءة  الرجاء    . الحالي  الدراسي  الفصل  خالل  للطالب  المتنوعة  لتربوية 

 لألنشطة مثال : اليوم الرياضي، المعارض ، الرحالت ....... الخ 

 

 رسالة مدرسة الشارقة األمريكية الدولية : 

في   غربي  تعليم  توفير  على  الدولية  األمريكية  الشارقة  مدارس  رسالة  التفوق  تعمل  ويشجع   ، المحلية  التقاليد  يحترم  سياق 

إحتياجاتهم وصقل   توفير  وتعمل على  المستويات  بمختلف  الطالب  تقبل  شاملة  تعليمية  بيئة  تطبيق  ويعمل على   ، األكاديمي 

العالمي    شخصياتهم لالعتماد على انفسهم ومواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين وإظهار االهتمام بالقضايا الهامة للمجتمع

 . 

 

 رؤية مدرسة الشارقة األمريكية الدولية : 

  بقضايا   مهتمين  وناقدين   ومنتجين  وواثقين  مسؤولين  مفكرين  نمو  يعزز  وتعاوني   مفتوح  مدرسي  مجتمع  إنشاء  في  رؤيتنا  تتمثل

 المختلفة .  للتحديات  االستجابة  على  وقادرون  والعالمية  المحلية  مجتمعاتهم 

 الئحة السلوك  : 

 تذكيركم بأنظمة وقوانين السلوك لمدرسة الشارقة األمريكية الدولية : نود  

 

 تحتسب عالمة السلوك بحيث تصبح مماثلة لعالمات المواد األخرى ، وسيتم إحتسابها ضمن معدل الطالب .  •

لمنطقة أم  % وأن تحيل الموضوع  60يحق للمدرسة أن تحتفظ ببطاقة تقريرالطالب الحاصل على نسبة سلوك أقل من   •

 القيوين التعليمية إلتخاذ اإلجراء المناسب . 

 

للطالب من   • السلوك  ذلك ، تطوع  80تبدأ عالمة  : مثال على  ويتم تحصيل عالمات إضافية عليها بعدة طرق   .  %

الطالب ببعض األعمال المدرسية ، أو أن يتحلى بسلوك مهذب بحيث يكون نموذجاً يحتذى به بين أصدقائه ، أو ان  

بارعاً في فن القيادة وحسن التصرف مع زمالئة واآلخرين ...الخ . أما في حال مخالفة الطالب لقوانين وأنظمة  يكون  

 المدرسة أو حدوث أي تصرف غير مقبول سيخصم له من درجات السلوك . 
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)اإللكترونية(  السالمة  بقواعد   يلتزمون   ال  الذين   الطالب   أن  مالحظة   يرجى  •   عالمات   دونسيفق  المدرسة   في   الرقمية 

 . قوانين المدرسة    والمدرجة  العقوبة  جزئية   في  موضح هو  كما السلوك

 

كيفية    على  بوضوح  للتعرف  المدرسة  موقع  على   المتاح  ،  األمر  بالطالب وولي  الدليل الخاص   على   االطالع  يرجى  •

 . اإلنترنت  استخدامعند   اثناء التواجد في المدرسة و  التي يجب االلتزام بها السلوك عالمات   احتساب 

   

 

 

 (EmSAT)إختبار اإلمارات القياسي 

بناًء على قرار وزارة التربية والتعليم بتطبيق االختبار المذكور أعاله لطلبة الصف الثاني عشر ، لذا فانه يتوجب على طلبة  

والرياضيات والفيزياء والكيمياء . إذ أنه يعد شرط  الصف الثاني عشر أداء االختبار في مادة اللغة العربية واللغة االنجليزية  

 أساسي من شروط قبول الطلبة الحقاً بالجامعات . 

 

 (MAP)إختبار مقاييس التقدم األكاديمي 

،   2021-2022إن من المقرر عقد ثالثة اختبارات لطالب الصفوف الثالث والخامس والسابع والتاسع خالل العام الدراسي  

يناير نتائج   13قدم الطلبة والتعرف على نقاط ضعفهم ومعالجتها .  سوف يتلقى أولياء األمور بتاريخ  وذلك لقياس مستوى ت 

نوفمبر    (MAP)اختبارات   في  أجريت  اللغة    2021الذي  مادة  معلمين  قبل  من  إعدادها  تم  التي  العمل  إلى خطط  باإلضافة 

هم األكاديمي في االمتحان المقبل والمزعم عقده في االسبوع  اإلنجليزية والرياضيات والعلوم لمساعدة الطلبة في تحسين أدائ

تحسين    26 في  األكبر  األثر  له  ألبنائهم سيكون  اآلباء  دعم  إن   . فبراير  من شهر  الثاني  واالسبوع  الجاري  يناير  من شهر 

 التحصيل األكاديمي للطالب . 

 

 

 مجلس أولياء أمور الطلبة :

من شهر يناير على التيمز . كافة أولياء األمور مدعويين لحضور االجتماع    17وع  سوف يعقد مجلس أولياء األمور في االسب 

 االفتراضي وذلك لمعرفة أداء أبنائهم في الفصل الدراسي السابق . 

دقائق فقط لكل ولي أمر .  في حال رغب الوالدين في عقد لقاء    10يرجى مالحظة بأن وقت االجتماع مع المعلم يقتصر على  

 يرجى التواصل مع السكرتيرة/ جوانا أو سماح لتحديد موعد إجتماع آخر خالل ساعات الدوام الرسمي .   لمين ،أطول مع المع
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 My Onو  RAZ kidsااللكتروني  برنامج القراءة 

الطالب .  هذا  لجميع المراحل من قبل المدرسة وذلك لتنمية مهارة القراءة لدى       االلكتروني    لقد طبق برنامـــــج القـــراءة

بأن التلميذ الذي سيحصل على أكبر   بدوره سيؤدي إلى تشجيع الطالب على قراءة العديد من الكتب المختلفة بالمنزل ، علماً 

تطبيق   في  الطالب  مع  التعاون  االمور  أولياء  الرجاء من   . االسبوع  نهاية  في  تقديرية  بشهادة  النجوم سيكافأ  من  عدد ممكن 

 يق األهداف المرجوة . برنامج القراءة لتحق

 وذلك لتحسين مهارة القراءة لديهم .  G5 – G12لطالب الصفوف  My On علماً بأنه قد تم توفير المكتبة االلكترونية 

 

 

 الثاني عشر :   –مشاريع الصف الخامس 

مختلف مجاالت الحياة .   هذه المشاريع تعزز لدى الطالب التفكير النقدي ومهارات حل المشاكل التي تساعدهم بشكل كبير في  

 حيث يتم تشجيع الطالب للعمل بشكل تعاوني مع بعضهم البعض . 

للصفوف   النهائي  االمتحان  فإن  ذلك  والكمبيوتر    G5 – G12وبناًء على  االجتماعية  والدراسات  العربية  واللغة  العلوم  لمادة 

 الي . للصفوف المذكورة أعاله سوف تستبدل بالمشاريع خالل الفصل الدراسي الح 

 الثاني . الدراسي العلوم كتقويم نهائي للفصل  ةسيكون لديهم امتحان ومشروع لماد  G10 – G12علماً بأن طالب الصف  

 

 قريباً . سترسل عناوين المشاريع القائمة خالل الفصل الدراسي الجاري إلى اولياء االمور 

 وسيتم أيضاً تخصيص حصة او حصتين باالسبوع لمتابعة عمل الطالب على المشاريع القائمة وذلك تحت إشراف معلم المادة. 

 

 قوانين ) الــزي المدرســـي ( : 

أولياء االمور على اال التقيد  أود أن أشكر  أبنائكم  بأنه يجب على  تذكيركم  الزي المدرسي ( ولكن أرغب في  لتزام بقواعد ) 

بإرتداء قميص المدرسة األبيض اللون أواللون الكحلي )االزرق الغامق( أو الرصاصي او الجاكيت األسود لفصل الشتاء وذلك  

 سلوك . لتفادي استالم الطالب ورقة مخالفة بقوانين المدرسة و خصم من درجات ال
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 الفصل الدراسي االول ) قائمة الشرف( : 

بخالص الشكر والتقديرأود أن أعبرعن تهانّي الحاّرة للطالب المتميزين والحاصلين في الفصل الدراسي األول على درجات  

 % وما فوق . 90التفوق بنسبة 

 الدراسي في مجموعات االقسام. دات تقدير سوف توزع على الطالب خالل اليوم الرجاء العلم بأن شها

 

 أنشطة الفصل الدراسي الثاني : 

 رحالت اكسبو –معرض التربية البدنية  –معرض العلوم    –اليوم الرياضي  -يوم المهن العالمي  

 الرجاء مالحظة مواعيد الجدول أدناه ألنشطة الفصل الدراسي الثاني : 

 17/1             اليوم العالمي للغة العربية 

 من شهر يناير  21االسبوع            هن يوم الم

 3/2-2        الثاني عشر(       –اليوم الرياضي ) الصف الخامس 

 11/2                  يوم دراسي  100االحتفال بمرور 

 17/2         اليوم الرياضي )الصف األول و الصف الثاني(           

 19/2         اليوم الرياضي ) الصف الثالث والرابع(      

                      25/2                                             اليوم العالمي  

 2/3                    اليوم العالمي للغة الفرنسية 

     7/3 معرض العلوم                                                        

 21/3يوم األم                                                                

 

 سوف يتم اعالم اولياء االمور بالبيانات المفّصلة لالنشطة وذلك بارسال رسالة الولياء االمور قبل موعد الحدث . 

 

 اكرين لكم تعاونكم معنا وثقتكم بنا ،،، ش

                                                                
 
 

 كارول سركيس عبود                                                                                                           
 مديرة مدرسة الشارقة االمريكية الدولية 

 فــــرع أم القيــويـــن                                                                                               
 

 


