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Welcome: 
We are pleased and honored to welcome you back to the Elementary Section at AL Maaref 

Private School. I wish you had a wonderful summer vacation with your families.  

This newsletter provides information that will help to acquaint yourself and your child with the 

Elementary section system. At AlMaaref, we provide a broad array of enriched opportunities 

to learn and grow. Our teachers are enthusiastic and caring professionals who are 

knowledgeable of best practices in elementary education. 

In academics, we believe that the elementary school years are essential for future success. Our 

teachers and administrators work collaboratively to plan and provide an American curriculum 

that prepares students for the changing world.  

AMPS Guiding Statements: 

Vision: 

At AMPS we Inspire innovation, cultivate life-long learning skills, and nurture diversity. 

Mission: 

Our mission is to provide a caring respectful diverse environment that encourages the learners 

to take risks, be autonomous, and be creative. AMPS will strive to equip students with the 

knowledge, skills, and dispositions to be lifelong learners proud of their cultural identity. 

Values 

• Respect 

• Cooperation 

• Responsibility 

• Tolerance 
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Definition of High-Quality Learning Environment (HQLE): 

At AMPS, a High-Quality learning environment is where: 

The environment is conducive to learning, the students are active self-directed, and 

collaborative learners, the teachers are effective facilitators, and the instructional leaders are 

supportive mentors. 

 

THE ELEMENTARY SCHOOL STAFF: 
Ms. Heba Taja: Elementary Principal  

Ms. Sireen Farok: Elementary Assistant Principal  

Mr. Mohamed Mansour: Elementary Supervisor 

Mr. Younes Najjar: Elementary Supervisor 

Ms. Martha Benna: Elementary Counsellor 

Ms. Shaunakay Calder: Head of SEN 

 

General information 

Elementary Schedule: 
In addition to the core subjects (Math, English, and Science) schedule for elementary students 

includes specials such as Art, Music, Physical Education, Arabic Studies, Moral studies, 

Islamic Education for Muslim students, and (ICT/STEAM). The schedule is the same each 

week. 

Elementary Hours: 
The school day begins at 7:30 am every day and ends at: 

• 1:55 pm (Monday to Wednesday) 

• 1:35 pm (Thursday) 

• 11:00 am (Friday) 

Classrooms are open to receive students at 7:15 am. 

Students will be marked late after 7:50 am. 
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Uniform: 
School uniform is a requirement at AMPS School.  

White, black, or navy socks. 

Black or White Activity shoes (trainers)  

Water bottles  

-Please send your child with a labeled water bottle each day. We encourage students to refill 

their bottles at school and avoid using plastic bottles or paper cups as far as possible.  

Snack and Lunch  

-All students have a mid-morning snack and lunch. We encourage all children to bring healthy 

snacks to school like fruit or yogurt as opposed to snacks/ treats like cookies or cake. If students 

are bringing a packed lunch from home, we encourage a balanced meal so that they have the 

energy to get through the day.  

Recess  

-Students have scheduled recess times. Each division has a dedicated, shaded playground area 

with appropriate outdoor educational equipment. Depending on scheduled use by PE classes, 

the playground and/or multipurpose room (auditorium) may be available for play during recess 

times. All students are expected to play safely and fairly, and to be respectful of each other and 

of the equipment. During hot weather, hats are encouraged during outdoor play. Please apply 

sunscreen at home. We will have indoor recess on days when the temperature is 37 degrees or 

above.  

Physical Education 

It is essential that students bring a full water bottle and hat (when outside) to each PE class.  

On the rare occasions that students need to be excused from PE, please write a note or email to 

your child’s PE teacher. If your child misses more than one PE or swimming lesson in a row, 

please provide a doctor’s note. Unexcused absences from PE and swimming will impact PE 

grades.  
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Physical Education (PE) Uniform: 
Students should wear the school PE uniform as per the scheduled PE classes.  

For safety reasons, no sandals and no jewelry for girls, please.  

School Supplies: 

• Basic school supplies such as pencils, books, crayons, and thin markers. If specialized 

supplies are needed, the class teacher will inform parents via seesaw. 

Elementary students need also to bring in: 

• An I-Pad  

•  A set of headphones to be used during (using technology) time 

Headphone criteria:  

1. Cost less than 100 AED 

2. Cover the whole ear (no earbuds)  

3. Compatible with iPad headphone jack  

 

 

Birthday Celebrations  

It is important for our students to be acknowledged on their special day and be given an 

opportunity to share something special with his/her class classmates. For the well-being of all 

students, we do not encourage sweets or food items to be brought to school or to be sent home 

with students on birthdays. In place of snacks, students may donate an item to the class to be 

enjoyed by others (i.e., a game, a deck of cards, favorite books, special pencils, etc.). Student 

nutrition and positive academic/social success are very closely linked. Thank you for your 

support and understanding of this policy as we continue to reinforce healthy life choices.  
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Field Trips  

Field trips/Enrichment opportunities are activities that are designed to extend the student 

learning experience. We strive to organize two - four such activities during the school year to 

provide students with hands-on learning opportunities and to help students observe real-life 

applications of their classroom learning. Students are expected to give the teacher in charge 

and all chaperones full cooperation. All school rules apply. A signed permission slip is required 

to attend the field trip.  

Teaching and Learning:  

English Language Art (ELA) Program:  
The Literacy program in the Elementary School integrates skills that include reading, writing, 

word study, speaking, listening, and language usage. The development of these skills is 

supported through age and developmentally-appropriate programs such as the Writers 

Workshop approach in Gr.1 - Grade 5, as well as through the Haggerty phonics, and Words 

Their Way.  Further enrichment and extension are provided through appropriate fiction and 

non-fiction works to gain a rich understanding of language and communication. 

Resources that we are using to support ELA program are:  

• RAZ KIDS  

• Waggle 

• Into Reading Book (HMH) 

• Writers’ Workshop (HMH) 

Math Program: 
The study of Numeracy includes foundational computation, problem solving and real-life 

applications, using various tools. At the elementary Section, AMPS, we utilize Eureka 

Math/Engage NY (and that is provided to the students as booklets) as a component of our 

math program to provide concrete experiences that lead to conceptual understanding. This 

program supports critical thinking and problem-solving skills. This is in addition to other 

resources such as IXL and Khan Academy.  

Science:  
Our students are encouraged to develop their capacity for scientific thinking and processing 

through inquiry. Students study life, physical, earth, and space sciences where they apply their 

knowledge and understanding via identifying and working towards solving real-world 



9 
 

problems. The engineering and design cycle is an integral aspect of the problem-solving 

process. For science, we provide Into Science book series for Grades 1-5 supported by the 

scientific practice model and Inquiry-Based learning) 

The curriculum uses an inquiry model to approach four dimensions of social science:  

Arabic Language Program:  
At AMPS, we support the UAE National Agenda and the approach to enhance the Arabic 

Language development in addition to supporting the national identity and the emirate culture.  

For that, we adopted Salama Program for Grades 1-4. Grade 5 follows the national curriculum 

for Arabic subjects.   

Specialist Subjects 
In addition to the core curriculum, specialist programs (specials) for elementary students 

include Art, Music, and Physical Education, and French). Each special has a curriculum that 

supports the development of the child in their grade level. Health Education is also taught in 

tandem with Physical Education (P.E.) Program. 

Assessment:  
Student progress is reported to parents throughout the school year, as outlined below. 

Internal Assessment and Reporting:  
Official Report Cards are issued at the end of each trimester. 

End of Unit Assessment will be reported to the parents at the end of each learning unit.  

Reading Assessment/ Running Record will be administered monthly or whenever needed. 

The Progress Reports from Grade 1 to Grade 5 include indicators of progress made by each 

student towards achieving the curricular standards that are developmentally appropriate for 

each grade level. These indicators are: 

Proficiency Descriptors 
3+/ MASTERING (MST): The learner provides compelling evidence demonstrating the 

transfer of concepts, knowledge, and skills as indicated by the stated learning outcome 

(standard). Observable evidence of this level will include skills such as evaluating, justifying, 

synthesizing, proposing, and defending. 

3/ ACHIEVING (ACH): The learner provides sufficient evidence to securely demonstrate the 

concepts, knowledge, and skills as indicated by the stated learning outcome (standard). 
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Observable evidence of this level will include skills such as applying, analyzing, explaining, 

comparing, contrasting, organizing, and connecting. 

2/ APPROACHING (APP): The learner provides partial evidence to demonstrate the concepts, 

knowledge, and skills as indicated by the stated learning outcome (standard). Additional focus 

and practice are needed to develop and solidify the learning outcome. Observable evidence of 

this level will include skills such as identifying, using/employing, classifying, completing, re-

phrasing, summarizing, and describing. 

1/DEVELOPING (DEV):  Evidence provided by the learner has just begun to demonstrate the 

concepts, knowledge, and skills as indicated by the stated learning outcome (standard). 

Observable evidence of this level will include skills such as recalling, identifying and repeating. 

NA/NOT ASSESSED: Learner was not assessed on a particular learning outcome (standard) 

External Assessment: 
MAP Reading Fluency (Grades 1 and 2) 

MAP Growth (Grades (3-5) 

Attendance Requirements: 

Attendance in school and punctuality are essential for successful attainment. The odd day off 

here and there soon mounts up, as does arrive late at school. Research has shown that there is 

a significant association between absence and attainment, and that there is also evidence that 

there may be critical thresholds of absence (31 or more half-day sessions) linked to 

significantly lower performance outcomes. The Ministry of Education for the UAE takes these 

findings very seriously and states that “if a student is absent from school for 20 consecutive 

days or 25 nonconsecutive days”, the school can remove the child’s right to a place at school.  

KHDA guidelines for attendance are as follows:  

98% of school days present: Excellent 

96% of school days present: Good 

92% of school days present: Satisfactory 

Less than 92% of school days present: Unsatisfactory  
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Therefore, please ensure that your child is at school every day of the school year except for 

illness or other unavoidable reasons. We request that parents plan holidays and trips during the 

scheduled vacation times as determined by the official school calendar.  

Parents need to inform the homeroom teacher or the Principal Assistant by 7:00 am if their 

child will be absent. After 48 hours of absence, a sick note is required from the doctor. 

Absences of more than 48 hours without the support of a sick note will be marked as 

unauthorized.  

The following key is used while taking attendance:  

Excused Absences  

• Illness 

• Medical/Doctor’s Appointment Family Emergencies Immigration Appointment  

Unexcused Absence  

• Travel 

• Extended Holiday 

• Family Visiting 

• No notification from parents  

We analyze attendance records on a monthly basis and action accordingly:  

-  If a child’s attendance is 91% or lower, an email is sent by the homeroom teacher to the 

parent to inform them of their child’s poor attendance as per the Ministry guidelines.  

- If a child’s attendance continues to be below 91% in subsequent months, an email is sent by 

the homeroom teacher to request a meeting with the parent to discuss attendance.  

- On the third occasion, the Principal Assistant will schedule a meeting with the parent and 

inform the Head of School.  

- If after this a parent is unable (without good reason) to ensure the timely and/or regular 

attendance of their child to the extent that the child’s learning is affected, then the Elementary 
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Principal will meet with the parent. All meetings and communications will be documented and 

filed under the student’s records.  

School Clinic: 

Our school doctor and nurse conduct health checks during the school year. These exams include 

a basic head-to-toe assessment, height, and weight measurements, as well as distance and color 

vision checks.  

The school should be informed immediately of any change in telephone numbers to enable us 

to contact a parent or guardian in the event of sickness or accident. In the event of both parents 

being out of the country, an alternative contact number must be left with the Health Office and 

with the Registrar.  

Nut Policy  

To ensure a safe environment for our community we are a “NUT AWARE” school and request 

that no products with nuts are brought to school. There may be confusion with the phrases, 

“Nut Free” and “Nut Aware.” It is our understanding and agreement here at AMPS that Nut 

Free means that the entire campus is free of nuts, nut products, or possible contaminants and 

nobody brings nuts or nut products to campus. NUT AWARE means that the community has 

been made aware and asked not to have nuts or nut products on campus.  

When to Keep Your Child at Home  

A sick child cannot learn effectively and is unable to participate in classes in a meaningful way. 

Keeping a sick child home prevents the spread of illness in the school community and allows 

your child the opportunity to rest and recover.  

Keep your child at home for the following reasons: school only after being symptom free for 

24 hours: 

-A temperature of 37.8c/100f and above: Even if the temperature has been reduced with 

medication, please keep your child at home until they have been fever-free for 24 hours 

WITHOUT using medications.  
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-Conjunctivitis: Following a diagnosis of conjunctivitis (also known as “pink eye”), a child 

may return to school 24 hours after the first dose of prescribed medicine.  

-Rashes: Common infectious diseases with rashes are most contagious in the early stages. A 

child with a suspicious rash should return to school only after a doctor has made a diagnosis 

and the school nurse has seen your child before returning to the classroom. Please take your 

child to see the school nurse before he/she attends class.  

-Colds: Consider keeping your child at home if he/she is experiencing discomfort from cold 

symptoms such as nasal congestion and/or cough. A continuous green discharge from the nose 

may be a sign of infection.  

-Vomiting and/or diarrhea: A child with either of these problems should stay at home. 

 

- Lice: If a case of lice is identified kindly inform the school clinic. Thorough treatment needs 

to include the use of a medicated lice shampoo and the combing out of nits and adult lice. 

Students need to check in at the school clinic prior to returning to class.  

-Absences due to sickness: If your child is sick and unable to attend school, please inform the 

receptionist before 7:00 am. She will then pass on the message to the appropriate secretary and 

teacher.  

-Collection of a sick child: Once a member of the health office team has contacted you, please 

collect your child as soon as possible.  

Communication: 

Communication between parents and the school is a high priority at AMPS. Each grade level 

provides a weekly overview of the classwork and homework. Parents receive notices 

throughout the year about school events through the school-wide newsletter and weekly 

updates. More regular communication between your child’s teacher and yourself via email, or 

through the Seesaw app messages.  
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Counselling:   
The Elementary counsellor supports teachers and administration to ensure the academic and 

behavioral success of each student. The counsellor works with students individually, in small 

groups, and at the class level. 

The counselor plays an important role as part of the Student Support Team, with administrators, 

to help identify and monitor students who may have additional learning and/or social, 

emotional, or behavioral needs. 

Behavioral Guidelines:  

Elementary School Discipline: 
We believe that a positive academic and social climate is necessary for student success. The 

responsibility for establishing this climate is shared by each student, faculty member, and 

parent. 

We value having students follow agreed-upon expectations and guidelines, and it is important 

for students to understand their purpose. Part of the learning process involves making decisions 

and mistakes; however, we do expect that students will learn from their mistakes and 

demonstrate growth. The AMPS staff uses a positive discipline approach where we look at 

misbehavior as an opportunity for learning rather than a punitive approach. 

Our Discipline Philosophy: 

When a child is struggling with reading, we teach strategies to read. 

When a child is struggling with math, we teach strategies to solve problems. 

When a child is struggling with behavior, we teach strategies to solve problems. 

Looking forward to meeting you in our school,  

AMPS Team,  
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 . متكعطلة صيفية رائعة مع عائال أن تكونوا قد قضيتم تمنىن تدائي في مدرسة المعارف الخاصة،في القسم االب بكم  نرحب

مدرسأأة المعارف في  ؛ حيث إننا  نظام القسأأم االبتدائيفي التعرف على   كممن شأأهن ا أن تسأأاعد التي معلوماتال  هذه بعض

 م من الم نيين المتحمسين والم تمين  بهنيتميزون نا  فإن معلمية من الفرص الغنية للتعلم والنمو، نقدم مجموعة واسع  الخاصة

 الذين على دراية بهفضل الممارسات في التعليم االبتدائي.

 المعلمونيعمل   ذلكهي نقطة االنطالق للنجاح في المسأأتق؛ل؛ ولأن سأأنوات الدراسأأة االبتدائية    من الناحية األكاديمية نرىف

 بشكل تعاوني لتخطيط وتوفير من ج أمريكي يعد الطالب للعالم المتغير.  اإلداريونو

 رسة المعارف الخاصة:دمبيان تعريفي ل

 :الرؤية
 .مدرسة المعارف الخاصة نل م االبتكار، وننمي م ارات التعلم مدى الحياة، ونرعى التنوع في

 :الرسالة
مدرسأأة  متنوعة محترمة ورعاية تشأأجع المتعلمين على المخاةرة واالسأأتقاللية واإلبداع. سأأتسأأعىم متنا هي توفير بيئة 

 .لتزويد الطالب بالمعرفة والم ارات والتوج ات؛ ليكونوا متعلمين مدى الحياة يفخرون ب ويت م الثقافية المعارف الخاصة

 القيم

 حتراماال •

 تعاونال •

 المسئولية •

 تسامحال •

 :(HQLE) لتعلم عالية الجودةتعريف بيئة ا
 :، توجد بيئة تعليمية عالية الجودة حيث مدرسة المعارف الخاصة في

ال؛يئة مواتية للتعلم ، الطالب نشأطون ااتي التوجي  ، ومتعلمون متعاونون ، المعلمون هم ميسأرون فعالون ، وقادة التدري  

 .هم موج ون داعمون

 موظفو المدرسة االبتدائية:
 بتدائية المرحلة االالسيدة ه؛ة تاجا: مديرة  

 بتدائية اال المرحلة  مديرةمساعدة السيدة سيرين فاروق: 

 السيد محمد منصور: مشرف ابتدائي

 السيد يون  نجار: مشرف ابتدائي

 المدرسيوجي  واإلرشاد تلمسؤول االسيدة مارثا بنا:  

 SENالسيدة شوناكاي كالدر: رئيسة قسم 



16 
 

 عامة معلومات 
 :ةاالبتدائيالمدرسة المرحلة  خطة

لطالب المرحلة االبتدائية  الدراسأية   الموادباإلضأافة إلى المواد األسأاسأية رالرياضأيات واللغة اإلنجليزية والعلومت ، تشأمل 

اإلسأالمية للطالب والتربية   االجتماعيةالعربية والدراسأات    واللغةوالتربية ال؛دنية   والموسأيقا يةالفنالتربية تخصأصأات مثل  

 .ةوال العام  فسيكون ثابتًالجدول الزمني أما بالنس؛ة لت،  ICT/STEAMرالمسلمين و 

 القسم االبتدائي: دوام  ساعات 
 :وينت ي في الساعة  ص؛احا 7:30الدراسي في الساعة  ي؛دأ اليوم  

 من االثنين إلى األربعاء م1:55 •

 م يوم الخمي 1:35 •

 ص؛اًحا يوم الجمعة 11:00 •

 ا.ص؛احً  7:15الساعة تمام  مفتوحة الستق؛ال الطالب في ستكون الفصول الدراسية 

 ص. 7:50من بعد الساعة  االطالب متهخرً أ سيُعت؛ر  

 :المدرسي زيال
  المعارف الخاصة، وسيكون كاآلتي:في مدرسة إلزامي الزي المدرسي 

 أو كحلية. أو سوداءجوارب بيضاء  أ 

 ت أحذية رياضيةأحذية النشاة األسود أو األبيض رأ 

 :(PE) زي التربية ال؛دنية

 المقررة. للتربية ال؛دنية وفقًا لحصص التربية ال؛دنيةيجب على الطالب ارتداء الزي المدرسي 

 للفتيات ، من فضلك. ممنوعة المجوهراتوألسباب تتعلق بالسالمة ، الصنادل  

 زجاجات مياه
تجنأب  ، ونحث م على  الطالب إعأادة مألء زجأاجأات م في المأدرسأأأأة  ونتيح،  زجأاجأة مأاء إلى ةفلأك كأل يومرسأأأأال  يرجى إ-

 .استخدام الزجاجات ال؛الستيكية أو األكواب الورقية قدر اإلمكان

 وج؛ة خفيفة وغداء
يفة صأحية إلى  يتناول جميع الطالب وج؛ة خفيفة في الصأ؛اح ووج؛ة غداء. ونشأجع جميع األةفال على إحضأار وج؛ات خف -

أو الكعأك. فأإاا كأان الطالب   تالكوكيزرالمأدرسأأأأأة مثأل الفأاك أة أو الزبأادي بأدالً من الوج؛أات السأأأأريعأة / الحلويأات مثأل  

سأيحضأرون غداًء من المنزل ، فنحن نرجو من م إحضأار وج؛ة متوازنة حتى تكون لدي م الطاقة الالزمة لقضأاء اليوم بخفة 

 .ومتعة

 ت االستراحةاوقأ
توي على ملعب مخصأص مظلل مع معدات تعليمية مناسأ؛ة في ال واء حبالنسأ؛ة ألوقات االسأتراحة للطالب فإن كل قسأم ي  -

يكون الملعأب و / أو الغرفأة متعأددة األغراا رالقأاعأةت غير  قأد ال؛أدنيأةجأداول حصأأأأص التربيأة الطلق، ولكن اعتمأادًا على 

والحفأاظ على    متأاحأة للعأب خالل أوقأات الراحأة. ويُتوقع من جميع الطالب اللعأب بأهمأان ونظأام، واحترام بعضأأأأ م ال؛عض
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المعدات.، كذلك فإننا في أثناء الطق  الحار نشأأأأجيع ارتداء الق؛عات أثناء اللعب في ال واء الطلق. كما يرجى وضأأأأع واقي 

 .درجة أو أعلى ستكون االستراحة داحل الصفوف 37الشم  في المنزل، وفي األيام التي تكون في ا درجة الحرارة 

 حصص التربية ال؛دنية
ن يحضأأأر الطالب زجاجة مياه كاملة وق؛عة رعندما يكونون بالخارلت لكل حصأأأة من حصأأأص التربية من الضأأأروري أ

 .ال؛دنية

، يرجى كتابة مالحظة أو إرسأأأال بريد إلكتروني إلى   PE في المناسأأأ؛ات النادرة التي يحتال في ا الطالب إلى اإلعفاء من

أكثر من در  في التربيأة ال؛أدنيأة أو در  سأأأأ؛أاحأة على التوالي ، الخأاص بطفلأك. وإاا فأات ةفلأك   التربيأة ال؛أدنيأة مأدر 

 .التربية ال؛دنية والس؛احة على درجات التربية ال؛دنية فيرجى تقديم مالحظة من الط؛يب. سيؤثر الغياب بدون عذر عن

 :األدوات المدرسية
التحديد الرفيعة. إاا كانت هناك حاجة إلى   األدوات المدرسأية األسأاسأية مثل أقالم الرصأاص والكتب وأقالم التلوين وأقالم •

 .إمدادات متخصصة ، فسيقوم مدر  الفصل بإبالغ الوالدين عن ةريق التهرجح

 :يحتال ةالب المرحلة االبتدائية أيًضا إلى إحضار

 آي باد •

 مجموعة من سماعات الرأ  الستخدام ا خالل فترة راستخدام التكنولوجيات •

 :معايير سماعة الرأ 

 درهم 100التكلفة أقل من  .1

 تغطية األان بالكامل ربدون سماعات أانت .2

 متوافق مع مق؛  سماعة رأ  باد .3

 

 احتفاالت أعياد الميالد 

بطالبنا في يوم م الخاص وأن تتاح ل م الفرصأة لمشأاركة شأيء مميز مع زمالئ م في الفصأل. من   االعتناءمن الم م أن يتم  

ال نشأأجع إحضأأار الحلويات أو المواد الغذائية إلى المدرسأأة أو إرسأأال ا إلى المنزل مع   ولكننا أجل رفاهية جميع الطالب ،

ب الت؛رع بعنصأر للفصأل ليتمتع ب  اآلخرون رعلى سأ؛يل  ؛دالً من الوج؛ات السأريعة يمكن للطالفالطالب في أعياد الميالد. 

النجاح  بترت؛ط  تغذية الطالب إن    حيث  المثال ، لع؛ة ، مجموعة بطاقات ، كتب مفضأأأألة ، أقالم رصأأأأاص خاصأأأأة ، إل ت.

رات نشأأكرك على دعمك وتف مك ل ذه السأأياسأأة التي نواصأأل تعزيز خيا، وجتماعي اإليجابي ارت؛اًةا وثيقًااألكاديمي / اال

 .الحياة الصحية

 الرحالت الميدانية

الرحالت الميدانية / فرص اإلثراء هي أنشأأطة مصأأممة لتوسأأيع تجربة تعلم الطالب. نحن نسأأعى جاهدين لتنظيم من اثنين  

إلى أربعأة من هذه األنشأأأأطأة خالل العأام الدراسأأأأي لتزويد الطالب بفرص التعلم العملي ولمسأأأأاعدة الطالب على مراق؛أة 

تط؛يقات الحياة الواقعية لتعلم م في الفصأل الدراسأي. يتوقع من الطالب أن يتعاونوا بشأكل كامل مع المعلم المسأؤول وجميع  

 .المرافقين. تط؛ق جميع قواعد المدرسة. مطلوب إان موقع لحضور الرحلة الميدانية
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 التعليم والتعلم:  
 ت:   ELAاللغة اإلنجليزية ر برنامج
التي تشأمل القراءة والكتابة  المختلفة الم اراتإلى دمج   االبتدائيةات اللغة اإلنجليزية في المرحلة  تطوير م اربرنامج   ي دف

يتم دعم تطوير هذه الم ارات من خالل ال؛رامج المناسأأأأ؛ة للعمر   التحدث واالسأأأأتماع واسأأأأتخدام اللغة؛ حيثو والمفردات

كل   المتعددة،صأأوتيات   ، وكذلك من خاللالخام الصأأف    الصأأف األول وحتى ن ج ورشأأة عمل الكتاب من مثل والتنمية  

 ء والتوسع من  خالل األعمال الخيالية وغير الخيالية المناس؛ة الكتساب ف م غني للغة والتواصل.من اإلثرا هذا في إةار

 هي:  ELAالموارد التي نستخدم ا لدعم برنامج 

• RAZ KIDS 

• Waggle 

 تHMHكتاب القراءة ر •

 تHMHر  (Writers’ Notebook)كتاب تعليم الكتابة االبداعية  •

 برنامج الرياضيات: 
 واستخدام الرياضيات في المسائل الحياتية. العمليات الحسابية األساسية، الرياضياتتشمل دراسة 

 نسأأأتخدم في القسأأأم االبتدائي في مدرسأأأة المعارف الخاصأأأة   المختلفة، كما أننادوات األاسأأأتخدام  والتط؛يقات  من خالل 

Eureka Math / Engage NY  صأأر من برنامج الرياضأأيات لدينا لتوفير  كعن  والتي يتم توفيرها للطالب ككتيبات(ر

موارد أخرى  هذا باإلضأافة إلى  فكير النقدي وم ارات حل المشأكالت،يدعم هذا ال؛رنامج الت  ، كماملموسأةمصأقلة وتجارب  

 .  وأكاديمية خان IXLمثل 

 :  مادة العلوم 
. يدر  الطالب علوم الحياة التحقي؛ حيثل تطوير قدرات م على التفكير العلمي والمعالجة من خالعلى  يتم تشأأأأجيع ةالبنا  

اتحأاا ، والعمأل على حل أا،  الواقعيأةمشأأأأاكأل  اليط؛قون معرفت م وف م م من خالل تحأديأد  ، ووالفيزيأاء واألرا والفضأأأأاء

من للصأفوف   Into Scienceبالنسأ؛ة للعلوم ، نقدم سألسألة كتب  خطوات التفكير العلمي في عملية حل المشأكالت، كما أننا  

 ية والتعلم القائم على االستقصاء، مدعومة بنموال الممارسة العلماألول وحتى الحام ، وهي كتب  

  أسلوبًا م؛نيا على ال؛حث العلمي.يستخدم المن ج و

 برنامج اللغة العربية: 
والن ج المت؛ع لتعزيز تطوير اللغة   ،الوةنية لدولة اإلمارات العربية المتحدةندعم األجندة مدرسأة المعارف الخاصأة  نحن في 

يت؛ع األول للرابع، واعتمدنا برنامج سأالمة للصأفوف  ال وية الوةنية وثقافة دولة اإلمارات.؛ لذلك  العربية باإلضأافة إلى دعم

 للمواد العربية.   الوزاريالمن ج الخام   الصف

 المتخصصة المواد  
 ية والموسأيقالفنلطالب المرحلة االبتدائية التربية ا باإلضأافة إلى المناهج الدراسأية األسأاسأية ، تشأمل ال؛رامج المتخصأصأة 

يتم تدري     دعم نمو الطفل في مسأتواه الدراسأي، كمامن ج  ي  يركز على  برنامج دراسأيكل . اللغة الفرنسأيةو ال؛دنيةوالتربية 

 .ت.P.Eالتربية ال؛دنية ربرنامج  معن؛ا إلى جنب التثقيف الصحي أيضا ج
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 :  و االمتحانات  التقييم
 يتم اإلبالغ عن تقدم الطالب إلى أولياء األمور ةوال العام الدراسي ، كما هو موضح أدناه.

 التقييم الداخلي وإعداد التقارير: 
 التقارير الرسمية في ن اية كل ثالثة أش ر. تصدر

 عن ن اية تقييم الوحدة في ن اية كل وحدة تعليمية.   يُ؛لغ أولياء األمور

 أو عند الحاجة. وفق جدول ش ري سيتم إجراء تقييم وتطوير القراءة

ير  الب نحو تحقيق معايمؤشأرات التقدم الذي أحرزه كل ة األول إلى الصأف الخام   التقارير المرحلية من الصأف  تتضأمن 

 وهذه المؤشرات هي:، لكل مستوى من مستويات الصفالمناهج الدراسية المناس؛ة 

 :الكفاءة معايير تحديد مستويات
ستشمل األدلة التي يمكن معيار التعلم، و وفق والم ارات وصول المفاهيمأدلة دامغة تث؛ت   يقدم المتعلم  : اتتوقعيفوق ال+/ 3

 والدفاع.  ،واالقتراح ،والتحقق  ،ستوى م ارات مثل التقييمالممالحظت ا على هذا 

سأتشأمل األدلة  و  في نواتج التعلم.كما هو  كاف  المفاهيم والم ارات بشأكل   وصأول  أدلة كافية إلث؛ات يقدم المتعلم : المتوقع / 3

 والت؛اين والتواصل. ،والمقارنة ،والشرح ،والتحليل  ،التي يمكن مالحظت ا على هذا المستوى م ارات مثل التط؛يق

هنأاك حأاجأة إلى  وصأأأأول المفأاهيم والم أارات وفق نواتج التعلم، و  دلأة إلث؛أاتاأل  بعض  يقأدم المتعلم  :اقترب من المتوقع/  2

سأتشأمل األدلة التي يمكن مالحظت ا على هذا المسأتوى م ارات  ومزيد من التركيز والممارسأة لتطوير وترسأي  نتائج التعلم. 

 صف.الوتلخيص والو ،وإعادة صياغة ،كمالاإلو  ،تصنيفالو ،توظيفال أوستخدام االو ،تحديدالمثل 

األدلة التي يقدم ا المتعلم قد بدأت للتو في إظ ار المفاهيم والمعارف والم ارات كما هو موضأأح في نتائج التعلم :  يتطور /1

 هذا المستوى م ارات مثل التذكر والتحديد والتكرار.المذكورة رالمعيارت. ستشمل األدلة التي يمكن مالحظت ا على 

NA  / ة خاصة بالمعيار.لم يتم تقييم المتعلم بناء على نتيجة تعليمية معين:  لم يتم تقييم 

 التقييم الخارجي: 
 ت2و  1الصفان ر MAPإتقان القراءة في 

 ت5-3الصفوف رر MAPالتقدم 

 متطل؛ات الحضور: 
أظ رت  تهخًرا إلى المدرسأأأة، فقديصأأأل م  المواعيد ضأأأروريان لتحقيق النجاح.، أو أنوااللتزام بالحضأأأور في المدرسأأأة  

جلسأة   31قصأوى للغياب رالحدود  ال  أيضًأا دلياًل على أناألبحاث أن هناك ارت؛اًةا ك؛يًرا بين الغياب والتحصأيل ، وأن هناك 

وزارة التربية والتعليم في دولة اإلمارات العربية   ما أنت؛طة بنتائج أداء أقل بشأأأكل ملحوظ، كأو أكثر لمدة نصأأأف يومت مر

يوًما غير  25يوًما متتاليًا أو  20هذه النتائج على محمل الجد وتقول إن  "إاا تغيب الطالب عن المدرسأأأأة لمدة  تهحذ المتحدة

" ، يمكن للمدرسة إلغاء حق الطفل في الحصول على مكان في المدرسة  متتال 

 

 :ل يئة المعرفة والتنمية ال؛شرية للحضور هي كما يلي الم؛ادئ التوجي ية
 من أيام الدراسة: ممتاز  98٪
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 من أيام الدراسة الحالية: جيد  96٪

 من أيام الدراسة حاضرة: مرضية  92٪

 ٪ من أيام الدراسة حاضرة: غير مرضية92أقل من 

أو ألسأأ؛اب أخرى ال مفر  ،الدراسأأي باسأأتثناء المرالذلك، يرجى التهكد من أن ةفلك في المدرسأأة كل يوم من أيام العام 

 .من أولياء األمور تخطيط اإلجازات والرحالت خالل أوقات اإلجازة المحددة وفقًا للتقويم المدرسي الرسمي  ونرجومن ا.  

، وبعد صأ؛اًحا إاا كان الطفل سأيغيب 7:00بحلول السأاعة  مسأاعدة مديرة المرحلة  يجب على اآلباء إبالغ معلم الصأف أو و

ساعة دون مذكرة مرضية على   48وسيعت؛ر الغياب ألكثر من   ،يجب تقديم مذكرة مرضية من الط؛يبساعة من الغياب   48

 .أن  غير مصرح ب 

 :التالي أثناء أخذ الحضور  النظام سيتم تحديد الغياب وفق 
 الغياب بعذر

 مرا •

 موعد ة؛ي / ة؛يب لحاالت الطوارئ العائلية •

 عذرغياب بدون 

 يسافر •

 عطلة ممتدة •

 زيارة عائلية •

 ال يوجد إخطار من الوالدين •

 :نقوم بتحليل سجالت الحضور على أسا  ش ري ونتخذ اإلجراءات وفقًا لذلكو

٪ أو أقل ، يتم إرسأال بريد إلكتروني من ق؛ل مدر  الصأف إلى ولي األمر إلبالغ م بحضأور 91إاا كان حضأور الطفل  -

 .الضعيف وفقًا إلرشادات الوزارةأةفال م 

٪ في األشأ ر الالحقة ، يتم إرسأال بريد إلكتروني من ق؛ل مدر  الصأف لطلب لقاء 91إاا اسأتمر حضأور الطفل أقل من  -

 .مع الوالد لمناقشة الحضور

 .المدرسةفي المرة الثالثة ، ستقوم مساعدة مدير المرحلة بتحديد موعد لقاء مع ولي األمر وإبالغ مدير   -

إاا كان أحد الوالدين بعد الك غير قادر ربدون سأأأ؛ب وجي ت على ضأأأمان الحضأأأور في الوقت المناسأأأب و / أو المنتظم  -

ألةفأال م إلى الحأد الأذي يتأهثر فيأ  تعلم الطفأل ، فأإن مأدير المأدرسأأأأة االبتأدائيأة سأأأأيجتمع مع الوالأد، كمأا سأأأأيتم توثيق جميع  

 ت سجالت الطالب.االجتماعات واالتصاالت وحفظ ا تح

 :عيادة المدرسة
يقوم ة؛يب المدرسأة والممرضأة بإجراء فحوصأات ة؛ية خالل العام الدراسأي. تتضأمن هذه االخت؛ارات تقييًما أسأاسأيًا من 

 .الرأ  إلى أخمص القدمين ، وقياسات الطول والوزن ، باإلضافة إلى فحوصات المسافة ورؤية األلوان

بأهي تغيير في أرقأام ال واتف لتمكيننأا من االتصأأأأال بأهحأد الوالأدين أو ولي األمر في حأالة  يجأب إبالغ المأدرسأأأأة على الفور 

 المرا أو الحادث. وفي حالة خرول كال الوالدين من الدولة يجب ترك رقم اتصال بديل مع مكتب الصحة والمسجل.

 مكسرات ضمن ال؛يئة المدرسية:ال

" ونطلب عدم إحضأار أي منتجات تحتوي على مكسأرات  خالية من المكسأراتلضأمان بيئة آمنة لمجتمعنا ، نحن مدرسأة "

 مدرسأأة المعارفاتفاقنا هنا في فإن ". تناول ا بحرص" و "خالية تماًماإلى المدرسأأة. قد يكون هناك الت؛ا  في الع؛ارات ، "
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أو الملوثات   تحتوي على المكسأأأأراتبهكمل  خال  من المكسأأأأرات أو منتجات    المدرسأأأأيعني أن الحرم  " تأن "خالية تماًما

 تناول ا بحرص"ع؛ارة "تعني  و.  إلى الحرم المدرسأي  تحتوي على مكسأراتجات  وال أحد يجلب المكسأرات أو منت ،المحتملة

 .المدرسي مكسرات في الحرمعلى   تحتوي  منتجات أن المجتمع قد تم إعالم  وُةلب من  عدم وجود مكسرات أو

 متى ت؛قي ةفلك في المنزل؟

ال يمكن للطفل المريض أن يتعلم بشأأأكل فعال وهو غير قادر على المشأأأاركة في الفصأأأول بطريقة مفيدة، كما بقاء الطفل 

 .المريض  يمنع انتشار المرا في المجتمع المدرسي، ويتيح لطفلك فرصة الراحة والتعافي

 الطفل المصاب بإحدى هاتين المشكلتين ال؛قاء في المنزل والعودة إلي القيء و / أو اإلس ال: يجب على  -

 .ساعة 24إبقاء ةفلك في المنزل لألس؛اب التالية: المدرسة فقط بعد أن تكون خالية من األعراا لمدة  -

إبقأاء ف رن أايأت ومأا فوق: حتى لو تم خفض درجأة الحرارة بأاألدويأة ، يرجى    100درجأة مئويأة /    37.8درجأة حرارة   -

 .ساعة دون استخدام األدوية 24ةفلك في المنزل حتى يتخلص من الحمى لمدة 

الت اب الملتحمة: بعد تشأخيص الت اب الملتحمة رالمعروف أيضًأا باسم "العين الوردية"ت ، قد يعود الطفل إلى المدرسة بعد   -

 .ساعة من الجرعة األولى من الدواء الموصوف 24

راا المعدية الشأأأائعة المصأأأحوبة بطفح جلدي أكثر عدوى في المراحل الم؛كرة. يجب أن يعود الطفح الجلدي: تعت؛ر األم

الطفل المصأاب بطفح جلدي مريب إلى المدرسأة فقط بعد أن يقوم الط؛يب بالتشأخيص ورؤية ممرضأة المدرسأة لطفلك ق؛ل 

 .ن يحضر / تحضر الفصليرجى اصطحاب ةفلك لرؤية ممرضة المدرسة ق؛ل أ ؛ لذلكالعودة إلى الفصل الدراسي

نزالت ال؛رد: ضأع في اعت؛ارك إبقاء ةفلك في المنزل إاا كان يعاني من عدم الراحة من أعراا ال؛رد مثل احتقان األنف  -

 و / أو السعال. قد يكون اإلفراز األخضر المستمر من األنف عالمة على اإلصابة.

المدرسأة. يجب أن يشأمل العالل الشأامل اسأتخدام الشأام؛و العالجي القمل: إاا تم تشأخيص حالة القمل فيرجى إبالغ عيادة  -

 .للقمل وتمشيط الصئ؛ان والقمل ال؛الغ. يحتال الطالب إلى تسجيل الوصول في عيادة المدرسة ق؛ل العودة إلى الفصل

االسأتق؛ال ق؛ل الغياب بسأ؛ب المرا: إاا كان ةفلك مريضًأا وغير قادر على الذهاب إلى المدرسأة ، يرجى إبالغ موظف   -

 .ص؛اًحا. ستقوم بعد الك بنقل الرسالة إلى السكرتير والمعلم المناس؛ين 7:00الساعة 

جمع ةفل مريض: بمجرد أن يتصأأل بك أحد أعضأأاء فريق المكتب الصأأحي ، يرجى اصأأطحاب ةفلك في أقرب وقت  -

 ممكن

 :التواصل
يوفر كل مسأتوى صأف لمحة عامة   مدرسأة المعارف الخاصأة،يعت؛ر التواصأل بين أولياء األمور والمدرسأة أولوية عالية في 

أسأأ؛وعية عن الواجب الدراسأأي والواجب المنزلي. يتلقى أولياء األمور إشأأعارات على مدار العام حول األحداث المدرسأأية 

التحديثات األسأ؛وعية. تواصأل أكثر انتظاًما بينك وبين معلم ةفلك ع؛ر من خالل الخطة األسأ؛وعية على مسأتوى المدرسأة و

 .Seesawال؛ريد اإللكتروني أو من خالل رسائل تط؛يق  

 :اإلرشاد المدرسي
يدعم المرشأأد المدرسأأي االبتدائي المعلمين واإلدارة لضأأمان النجاح األكاديمي والسأألوكي لكل ةالب. يعمل المسأأتشأأار مع  

 .في مجموعات صغيرة وعلى مستوى الفصلالطالب بشكل فردي و

كما أن  يلعب دوًرا م ًما كجزء من فريق دعم الطالب ، مع اإلداريين ، للمسأأاعدة في تحديد ومراق؛ة الطالب الذين قد يكون  

 لدي م احتياجات تعليمية إضافية و / أو احتياجات اجتماعية أو عاةفية أو سلوكية.
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 :إرشادات سلوكية

 المدرسة االبتدائية:االنض؛اة في 

نحن نعتقد أن المناخ األكاديمي واالجتماعي اإليجابي ضروري لنجاح الطالب؛ لذلك يتقاسم المسؤولية عن إنشاء هذا المناخ  

 كل ةالب وعضو هيئة التدري  وولي األمر.

الغرا من ا، وبالرغم من أن هناك  نحن نقدر ات؛اع  الطالب  التوقعات واإلرشأادات المتفق علي ا ، ومن الم م للطالب ف م 

جزًءا من عمليأة التعلم ينطوي على اتخأاا القرارات واألخطأاء، إال أننأا نتوقع أن يتعلم الطالب من أخطأائ م ويظ رون النمو.  

يسأتخدم موظفو مدرسأة المعارف الخاصأة ن جا تهدي؛يا إيجابيا؛ حيث ننظر إلى سأوء السألوك كفرصأة للتعلم بدال من الن ج 

 قابي.الع

 : فلسفة االنض؛اة لدينا
 عندما يواج  الطفل صعوبات مع القراءة ، فإننا ن؛حث عن استراتيجيات أخرى للقراءة.

 .سائل الرياضيةعندما يواج  الطفل صعوبات مع الرياضيات ، فإننا ن؛حث عن استراتيجيات لحل الم

 لحل المشكالت.  عندما يواج  الطفل مشكالت مع السلوك ، فإننا ن؛حث عن استراتيجيات

 نتطلع إلى مقابلتك في مدرستنا ،

 مدرسة المعارف, فريق

 


