
Issue No. 31 
06th May 2021

Announcement

• PTM Schedules on page 23 



2

الرؤية

Vision

أن نكون مدرسة رائدة في منطقة الخليج العربي وأن نساعد األوالد والبنات على تطوير إمكاناتهم الكاملة فكريا وجسديا 

نهدف إلى .تتتمثل رؤيتنا في أن نصبح نموذجا للتعليم والتعلم الفعال من خالل بيئة تعليمية فعالة.واجتماعيا وعاطفيا وروحيا

نتمنى أن يتفوق المعلمون في علم .مساعدة الطالب على تحقيق أقصى إمكاناتهم واكتساب حب التعلم مدى الحياة

التدريس،يحفزون العقول الصغيرة ويشجعونهم على التميز خارج

.  الصفوف الدراسية

:الصفات التالية في نفوس طالبهاإلى تعزيز تهدف مدرسة كمبردج العالمية 

الثقة والتواضع

الطموح والتعاطف

حب المعرفة واإلحترام

البصيرة وا لتسامح 

الرسالة

Mission

تهدف مدرسة كمبردج العالمية إلى بناء مواطنين سعداء،مبدعين،ذوي أخالق حسنة،يعيشون حياة تملؤها الحماسة 

المية نسعى لتحقيق ذلك من خالل تعليم مستنير،منضبط وشامل يواكب التغيرات الع.ويؤثرون إيجابيا في حياة اآلخرين

.مع الحفاظ على القيم األساسية الجوهرية

:ويتحقق ذلك من خالل نواتج التعلم السبع

SEVEN KEY LEARNING RESULTSيكون لدى جميع ال

أن يكون جميع الطالب على دراية بتكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت وقادرون على العمل عالم غني بتكنولوجيا -1

.المعلومات

طالب الثقة الكاملة في النفس وأن يكونوا مؤهلين لفهم واستخدام اللغة اإلنجليزية-2

.للقيام بأدوار فعالة في العالم الدولي

يكون لدى جميع الطالب الثقة الكاملة في النفس وأن يكونوا مؤهلين لفهم واستخدام اللغة العربية والثقافة -3

.للقيام بأدوار فعالة في الثقافة والتقاليد المحلية

الدراسات اإلسالمية هي جزء أساسي من التعليم لجميع الطالب المسلمين،ويتم تعزيز الثقافة اإلسالمية من خالل -4

.  يقوم الطالب بتطوير اهتماماتهم في األنشطة الرياضية والثقافية والجمالية كأفراد.المدرسة

يعمل الطالب في مجموعات كي يطوروا من الثقة،التواضع،اإلحترام ،الرحمة والرؤية والتسامح حتى يصبحوا مواطنين -5

.عالميين في الغد

.الصرامة األكاديمية،الذوق واإلنضباط أشياء أساسية لضمان مستقبل مشرق للطالب-6

.بث روح المواطنة العالمية في نفوس الطالب-7
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Mr. Vinod Kumar Bhatia 
مدير المدرسة

For suggestions and concerns send email to feedback@cisqatar.net

أهمية اجتماع هيئة التدريس وأولياء األمور

يواجه الطفل ضغوًطا نفسية والعديد منالتعلم ومن ثم  يواجه الطفل صعوبات في معقدة حيث التعلم ظاهرة 

التطور الشامل للطفل على العمل الشاق للطالب وولي األمر ويعتمد . التحديات المحددة وغير المعروفة

.للتعلميعطي الجهد المتكامل ألصحاب المصلحة الثالثة أفضل نتائج مما  . والمعلم

ولكن في كثير من األحيان . شيء يخاف منه جميع األطفالاتصال، وهو اجتماعات اآلباء والمعلمين تفتح قناة 

إذا كان المعلمون متصلين . يمكن استخدام هذه االجتماعات كوسيلة لتحفيز األطفال على القيام بعمل أفضل

وة بأولياء األمور من خالل التفاعالت وإبقائهم على اطالع بتقدم وسلوك أطفالهم ، فيمكن للوالدين فهم نقاط الق

. لدى الطفل ، وهذا يساعد الطفل على تطوير عالقة إيجابية معهمومواطن االهتمامات والضعف 

أن يساعد اتحاد جيد،ويمكن يشعر الطفل بالدعم في مدرسته عندما يكون اآلباء والمعلمون على اتصال 

مثل هذه االجتماعات هي طريقة . الوالدين بشكل كبير في رحلة الطفل التعليميةمع اهتمامات مالحظات المعلم 

.رائعة لسد فجوة التواصل بين اآلباء والمعلمين

من االجتماع الشخصي المعتاد ، سيكون وبدالً من المقرر عقد اجتماع أولياء األمور للمعلمين األسبوع المقبل 

لدينا اجتماع افتراضي ، مما يعني أن العائالت ومقدمي الرعاية سيسجلون الدخول عبر اإلنترنت من أجل 

ز بالفعل إرسال الرسالة المتعلقة برابط الموعد ، لذا يرجى حجولقد تم . مع معلمي طالبهمالتسجيل والتواصل 

.موعد مع المعلمين المعنيين لمناقشة تقدم طفلك
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والرسالةالرؤية

.إنني أتطلع لمواصلة العام الدراسي كي نتمكن من تحقيق رؤية ورسالة المدرسة لطالبنا

الرحالت و،الفعالياتما نفعله بمدرستنا يندرج حول مفتاح التعلم عن طريق فكل 

كل من الدراسة األكاديمية وعلى نطاق في خبراتهم وتنمي طالبناتساندواألنشطة التي 

.أوسع في التعليم

:خبار النشرة األسبوعيةأ

نها إحيث ( الجازيت)على النشرة األسبوعية من مجلة المدرسة طالع االنرجوكالمعتاد 

ن النشرة باللغتيتصدر و.تعتبر المصدر األساسي للمعلومات لدى الطالب وأولياء األمور

.الساعة الواحدة ظهرافي تمامالخميساإلنجليزية والعربية على موقع المدرسة يوم 

الفيس بوك: جتماعياالموقع التواصل 

حدثيماعلىطالعلالبالمدرسةالخاصةبوكالفيسصفحةعلىطالعاالرجاءأيضا

.بالمدرسة

مدرسيالفالزي.مدرستناطالبمنأساسياجزءاالمدرسيالزييعتبر:المدرسيالزي

.المدرسةمجتمعفيأعضاءويجعلهممعاالمدرسةطالبيوحد

:(البورتال)المدرسةموقع

المدرسةموقععلىللدخولالجديدالرابطهذااستخدامرجاء

http://taleb-cis.ethdigitalcampus.comالقديمةالسركلمةنفساستخداممع.

http://taleb-cis.ethdigitalcampus.com/
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SCHOOL CALENDAR 

AY 2020 - 2021

TERM 1 (August – December 2020)

Staff Return Tue, 25th August 2020

Students Return Tue, 1st September 2020

Term 1 Examination Sun – Sun, 6th – 13th December 2020

Last Day for Students & Staff Thu, 17th December 2020

Qatar National Day Fri, 18th December 2020

Term Break Begin Sun, 20th December 2020

TERM 2 (January – April 2021)

Staffs & Students Return Sun, 3rd January 2021

Result Publication Thu, 7th January 2021

Qatar National Sports Day Tue, 9th February 2021

Term 2 Examination Tue - Thu, 16th - 25th March 2021

Last Day for Students Thu, 25th March 2021

Term Break for Students Sun - Thu, 28th March – 8th April 2021 

Staff Sun – Thu, 28th March – 1st April 2021 

TERM 3 (April – June 2021)

Staff Return Sun, 4th April 2021 

Students Return Sun, 11th April 2021

Result Publication Thu, 15th April 2021

Ramadan Begin Mon, 12th April 2021

‘Eid Break (tentative) Thu – Thu, 13th – 20th May 2021

Term 3 Examination Thu – Thu, 3rd – 10th June 2021

Last Day for Students Thu, 10th June 2021

Result Publication Wed, 16th June 2021

Last Day for Staff Thu, 17th June 2021

Last Day for Heads Thu, 24th July 2021

Year End Re-Test Sun – Wed, 27th – 30th June 2021

Re-Test Result Publication Sun, 4th July 2021

Principal 

Cambridge International School 

Doha – Qatar 

For suggestions and concerns send email to feedback@cisqatar.net
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EXAMINATION SCHEDULES 

AY 2020-2021 / TERM 1

Term 1 6th – 13th December 2020

Term 2 16th - 25th March 2021

Term 3 3rd – 10th June 2021

For suggestions and concerns send email to feedback@cisqatar.net
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سياسة االختبارات                      

موضوعات االختبار
األول،والثاني،والثالث: للفصول الدراسية: ثالثة اختبارات

YEAR
GROUP EXAMINATION TOPICS

Year 1 & 2
.اختبارات تحريرية، تعطى درجات تقديرية على التقييم المستمرللطفلال يوجد

Year 3 to 9
اختبارات كل فصل دراسي على الموضوعات التي تمت دراستها خالل الفصل الدراسي        تعتمد
.نفسه

Year 10
(. 3،2،1الفصول)االختبارات جميع ما تمت دراسته في العام الدراسي كامال تشمل

Year 11 في الفصل الدراسي األول يكون االختبار فيما تمت دراسته في الصف العاشر باإلضافة إلى ما  

.تمت دراسته في الفصل الدراسي األول من الصف الحادي عشر

.يشمل االختبار جميع ما تمت دراسته في الصف العاشر والحادي عشر:  في االختبار التجريبي

نهاية العام ستعتمد على نتائج نظام هذه االختبارات داخليه فقط ونتائج

CIE

Year 12 & 13 .جميع ما تمت دراسته خالل الفصل الدراسي األول وحتى تاريخ االختبار:الفصل الدراسي األول

.جميع ما تمت دراسته خالل العام الدراسي كامال: االختبار التجريبي

نهاية العام ستعتمد على نتائج نظام هذه االختبارات داخليه فقط ونتائج

CIE

For suggestions and concerns send email to feedback@cisqatar.net
For suggestions and concerns send email to feedback@cisqatar.net
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:ضرورة الحضور الدائم-1

السنة ويكون عليه أن يعيد ال يسمح للطالب بحضور اختبار نهاية العام 

خالل العام %  80أخرى ؛ إذا قلت نسبةأيام حضوره للمدرسة عن  مرة 

.الدراسي

(.تحتسب من أول يوم) 

صحي مقبول وبموافقة اإلدارة يعامل معاملة / الغياب بعذر رسمي* 

.الحضور وتحتسب أيام الغياب في نسبة الحضور

من الروضة للصف الثاني ينقل الطالب للمرحلة التالية تلقائيا، إالفي حالة أن يواجه الطالب

.صعوبات في التعلم أو كثرة في أيام الغياب

من الصف الثالث إلى الصف التاسع

سياسة الترقي

من الروضة الثانية 

حتى الصف الثاني 

اإلبتدائي

For suggestions and concerns send email to feedback@cisqatar.net
For suggestions and concerns send email to feedback@cisqatar.net
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درجات نهاية الفصل الدراسي-2

نهاية كل فصل دراسي، يتم احتساب الدرجة التراكمية للواجبات،والتطبيقات،واالختبارات 

.القصيرة،واختبارات نهاية الفصل الدراسي

.يتم عقد اختبار نهايَة كل ِّ فصل دراسي-1

9-3وتحتسب نسبة الدرجة كماهو  موضح بالجدول من 

CA & End of Topic Quiz 5%, Homework 5%, Examination 65%; Behaviour 25%

(In the all above cases CA, HW and End of topic quiz marks will be added 

together and shown as a single mark entry. Examination and Behaviour marks 

will be shown separately in the progress card

9-3تحتسب الدرجة التراكمية في نهاية العام كما هم موضح بالجدول من الصف 

Final Cumulative mark- 100%- The final result will be judged based on this Final

Cumulative mark of every subject at the end of the academic year.

– Average mark scored in the three Terms;

– Average of all the three terms examination marks;

- Average of all the three Terms. Lowest mark will be zero.-25%Behaviour Mark

CA /HW/QuizMark -10%

Examination Mark -65%

Notes: CA- Continuous Assessment; HW- Home work; Quiz – End of topic quiz

9 3سياسة الترقي من الصف 

تندرج نتيجة االختبار -1إلى 

:تحت أربع مجموعات

Section A English, Mathematics, Science, Social Studies & ICT .

Section B Arabic.

Section C Islamic Studies.

Section D French (those who attend afternoon session from Year 1 to 7) & Qatar 

History.

For suggestions and concerns send email to feedback@cisqatar.net
For suggestions and concerns send email to feedback@cisqatar.net
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(2) ASS MARKS- YEAR 3 TO 9

(3) درجات النجاح

. الطالب الذي يحقق أقل من الحد األدنى للدرجة يحتسب راسبا

Category Section A Section B Section C Section D

الطلبة العرب المسلمون الحد األدنى للنجاح 

%  50الحصول على 

من كل مادة بهذه 

.المجموعة

الحد األدنى للنجاح 

اللغة العربية هو في

50%

الحد األدنى للنجاح في 

التربية اإلسالمية هو 

50%

ال يوجد حد أدنى 

للنجاح

الطلبة العرب غير 

المسلمين

الحد األدنى للنجاح 

%  50الحصول على 

من كل مادة بهذه 

.المجموعة

الحد األدنى للنجاح 

اللغة العربية هو في

50%

ال يوجد حد أدنى للنجاح ال يوجد حد أدنى 

للنجاح

الطلبة غير العرب 

المسلمين

الحد األدنى للنجاح 

الحصول على 

من كل مادة % 50

.بهذه المجموعة

ال يوجد حد أدنى 

للنجاح

الحد األدنى للنجاح في 

التربية اإلسالمية هو 

50%

ال يوجد حد أدنى 

للنجاح

الطلبة غير العرب غير 

المسلمين

الحد األدنى للنجاح 

%  50الحصول على 

من كل مادة بهذه 

.المجموعة

ال يوجد حد أدنى 

للنجاح

ال يوجد حد أدنى للنجاح ال يوجد حد أدنى 

للنجاح

.               إذا كانت تساهم في وصول الطالب للحد األدنى للنجاحكل مادة تعطى درجة واحدة في المائة رأفة في 

.

الصف العاشر

:نسبة الحضور-1

لن يسمح له بدخول االختبار النهائي وسيقوم بإعادة % 80الطالب الذي تقل نسبة حضوره عن 

.يحتسب يوم الغياب بعذر مرضي من أيام الحضور. السنة

:درجات نهاية الفصل الدراسي-2

في نهاية كل فصل دراسي تحتسب درجات تراكمية للواجبات،التطبيقات واختبارات الفصل الدراسي كما هو موضح 

:بالجدول

For suggestions and concerns send email to feedback@cisqatar.net
For suggestions and concerns send email to feedback@cisqatar.net
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. .يعقد اختبار في نهاية كل فصل دراسي
الجدول يوضح طريقة احتساب الدرجات التراكمية لكل فصل دراسي 

للصف العاشر

CA & End of Topic Quiz 5%, Homework 5%, Examination 65%; Behavior 25%

(In all above cases CA, HW and End of Quiz marks will be added together and shown as a 

single mark entry.

Examination and Behaviour marks will be shown separately in the progress card)

:الدرجة التراكمية النهائية في نهاية العام تحتسب كما هو موضح بالجدول

YEAR10

CA/HW/QuizMark -10% – Average mark scored in the three Terms;

Examination Mark - 65% - (25% of Term 1 +25% of Term 2 + 50% of Term3

examination marks) ;

Behaviour Mark -25% - Average all the three Terms. Lowest mark willbe zero.

Final Cumulative mark - 100% - The final result will be judged based on this Final

Cumulative mark of every subject at the end of the 

academic year.

Notes: CA- Continous Assessment; HW- Home work; Quiz – End of topic quiz

سياسة الترقي للصف العاشر
.من درجة كل مادة كحد أدنى للنجاح% 50يجب أن يحصل الطالب على 

For suggestions and concerns send email to feedback@cisqatar.net
For suggestions and concerns send email to feedback@cisqatar.net



13و 12و 11الصفوف 

:متطلبات الحضور-

م كما هو الحال في تاريخ التقد( من تاريخ اليوم األول للحضور)٪ 80لن يُسمح للطالب الحاصلين على نسبة حضور أقل من 

.مئويةاللحساب النسبة حضور التعامل مع الغياب بشهادة طبية على أنه وسيتم  CIEبالتسجيل في امتحان  CIEلاللتحاق بـ 

درجات نهاية العام-2

 CIEالدوليستستند نتيجة نهاية العام إلى الدرجات التي سجلها الطالب في اختبار كامبردج (1)

ات التي تجريها المدرسة هي مجرد تقييم داخلي والدرجات التي سجلها الطالب في االمتحاناالمتحانات (2)

.الفشل/ الداخلية لن تقرر النجاح 

في  "X"أو  "U"أولئك الذين حصلوا على الدرجة . 13و 12و 11ال توجد عالمة نجاح عامة في السنة (3)

ربية والتعليم ، الداخلية سيتم اإلبالغ عن فشلهم في المدرسة لسجل وزارة التاألولية جميع المواد في التقييمات 

.قطرب

ا فقط على الموضوعات التي اختارها الطالب والدرجات التي حصلوا عليه13و 12يعتمد القبول في السنة (4)

التوالي ويخضع لمعايير القبول على (  CIEمن قبل التي تم إجراؤها ) IGCSE / ASفي امتحانات مستوى 

.السائدة في المدرسة خالل كل عام دراسي

في منح القبول في الصفين  CIEتحدد كل مدرسة سياستها الخاصة من عام إلى آخر على أساس درجات (5)

.13و 12

.الطالب الذين يتغيبون بسبب المرض أو ألسباب أخرى أثناء امتحانات الفصل الدراسي: مالحظة

((MCحةصالالطالب في حضور امتحان نهاية الفصل الدراسي بسبب المرض ، فيجب عليه تقديم شهادة طبية أخفق إذا 

الطالب من فصل للتحقق وإذا وجدت غير حقيقية ، يمكن الشهادات الصحيةتخضع . )مقبولة لدى المدرسة

(.المدرسة
ت على النحو كانت هناك شهادة طبية صالحة ومقبولة ألي فحص في نهاية الفصل الدراسي ، فسيتم أخذ العالماإذا ( ا

:التالي

كعالمة امتحان نهاية الفصل 1خالل الفصل الدراسي تسجيلها تم الخاصة بالمادة التي  CAدرجةتؤخذ -1الفصل 

األول

.للمادة المعنيةفقط " 1نهاية الفصل الدراسي "امتحان درجة سيتم أخذ -2الفصل 

.2أو الفصل 1بين امتحانات نهاية الفصل الدراسي سيتم أخذ أدنى عالمة للمادة المعنية-3الفصل 

لفحص ، إذا كانت الشهادة الطبية المقدمة غير مقبولة للمدير أو لم يتم إصدار أي شهادة في غضون يومين من ا( ب

.الطالبفيها تغيب للمادة التي فسيتم منح عالمة صفر 

For suggestions and concerns send email to feedback@cisqatar.net
For suggestions and concerns send email to feedback@cisqatar.net
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STUDENT FRIENDLY REMEDIAL ACTION POLICY 2019-20

A: التقصير في آداء الواجبات

(عدم تسليم الواجب قبل الموعد المحدد)

بنه للواجب ايجب على ولي األمر التأكد من أداء 

وتسليمه

Sequence in a Term
( subject wise)

Action Impact on 
Homework

mark

Remarks

المرة األولى في الفصل 

الواحدالدراسي
في دفتر متابعة الطالبتكتب مالحظة هذا الواجب يخسر درجة

.كاملة

ترسل رسالة وإيميل لولي 

األمر

المرة الثانية في الفصل 

الواحد
كتابي        تحذير هذا الواجب يخسر درجة

.كاملة

ترسل رسالة وإيميل لولي 

األمر

المرة الثالثة في الفصل 

الواحد

:لن يسمح للطالب ب

- حضور حصص النشاط

- المشاركة في الرحالت المدرسية

- المشاركة في أي أنشطة،أو 

.يوم21مسابقات لمدة 

هذا الواجب يخسر درجة

.كاملة

ترسل رسالة وإيميل لولي 

األمر

األمر يجب أن يحضر ولي

.لمقابلة المعلم واإلدارة

المرة الرابعة أو أكثر a) أيام3يفصل الطالب لمدة 

.دراسية

:لن يسمح للطالب ب

- حضور حصص النشاط

- المشاركة في الرحالت المدرسية

- المشاركة في أي أنشطة،أو 

. يوم21مسابقات لمدة 

هذا الواجب يخسر درجة

.كاملة

ترسل رسالة وإيميل لولي 

األمر

األمر يجب أن يحضر ولي

لمقابلة المعلم والنائبة 

.األكاديمية

إذا لم يحضر ولي األمريمنع 

الطالب من التسجيل في 

المدرسة للعام الدراسي 

.الجديد .

A (1) - Year 2, 3 & 4- Student will lose the particular homework mark for the subject every time. 

.                                                            يفقد الطالب درجة الواجب:الصفوف الثاني،الثالث والرابع 

A (2) - Year 5 and above-

:الصفوف الخامس فما فوق

For suggestions and concerns send email to feedback@cisqatar.net
For suggestions and concerns send email to feedback@cisqatar.net
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B: BEHAVIOUR ISSUES From Year 2 and above)

الئحة العقاب السلوكي من الصف الثاني فما فوق

:سياسة العقاب السلوكي داخل الصف وأثناء التدريس

TERM 1

SEQUENCE العقاب
السلوكالتأثير على درجة

المرة األولى يوما من حضور حصص األنشطة،الرحالت وأي أنشطة 21يحرم الطالب لمدة

.إضافية

.يقوم الطالب بحل بعض أوراق العمل بمكتب المشرف االجتماعي

يخسر خمس درجات من السلوك في 

.تلك المادة

المرة الثانية

يوما من حضور حصص األنشطة،الرحالت وأي أنشطة 21يحرم الطالب لمدة

.إضافية

.يقوم الطالب بحل بعض أوراق العمل بمكتب المشرف االجتماعي

يخسر خمس عشرة درجة من السلوك 

.في تلك المادة

المرة الثالثة
الطالب من حضور الفصل الدراسي ويحضر فقط ألداء اختبار نهاية الفصل يمنع

.الدراسي

الكلية للسلوك في يخسر الدرجة

.جميع المواد

TERM 2 & 3

1 INCIDENT BEFORE

SEQUENCE PUNISHMENT
EFFECT IN BEHAVIOUR 

MARKS

المرة األولى

.يوما من حضور حصص األنشطة،الرحالت وأي أنشطة إضافية21يحرم الطالب لمدة

.يقوم الطالب بحل بعض أوراق العمل بمكتب المشرف االجتماعي

خمس درجات )درجات 7الطالب يخسر

(درجتان من المادة +من السلوك 

المرة الثانية يوما من حضور حصص األنشطة،الرحالت وأي أنشطة 21يحرم الطالب لمدة

.أيام3يفصل الطالب لمدة .إضافية

.يقوم الطالب بحل بعض أوراق العمل بمكتب المشرف اإلجتماعي
درجة17يخسر الطالب 

(من المادة2+سلوك15)

المرة الثالثة .الطالب من حضور الفصل الدراسي ويحضر فقط ألداء اختبار نهاية الفصل الدراسييمنع الكلية للسلوك في يخسر الدرجة

جميع المواد

2  INCIDENTS BEFORE

SEQUENCE PUNISHMENT
EFFECT IN BEHAVIOUR 

MARKS

1st Incident

يوما من حضور حصص األنشطة،الرحالت وأي أنشطة 21يحرم الطالب لمدة

.أيام3يفصل الطالب لمدة .إضافية

.يقوم الطالب بحل بعض أوراق العمل بمكتب المشرف االجتماعي

4+درجات سلوك 5يخسر 

(درجات9)من المادة

2nd 

Incident

الطالب من حضور الفصل الدراسي ويحضر فقط ألداء اختبار نهاية الفصل يمنع

.الدراسي

=من المادة4+درجة15خسر 

(19درجة) 

3 & MORE INCIDENTS BEFORE

SEQUENCE REMEDIAL ACTION
EFFECT IN BEHAVIOUR 

MARKS

1st Incident

.الطالب من حضور الفصل الدراسي ويحضر فقط ألداء اختبار نهاية الفصل الدراسييمنع Lose 5 + ( 2 x no of times student 

has incidents before during the 

current academic year) marks 

subject

For suggestions and concerns send email to feedback@cisqatar.net
For suggestions and concerns send email to feedback@cisqatar.net
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EMEDIAL POLICY-BEHAVIOUR ISSUES IN ACTIVITY CLASSES, OUTSIDE & INSIDE CLASS 
DURING BREAK TIME

سياسة العقاب أثناء حصص النشاط داخل وخارج الصف وأثناء الفسحة 

TERM 1

SEQUENCE REMEDIAL ACTION

المرة األولى
.يوما من حضور حصص األنشطة،الرحالت وأي أنشطة إضافية21يحرم الطالب لمدة

.يقوم الطالب بحل بعض أوراق العمل بمكتب المشرف االجتماعي

.تحذير كتابي في دفتر متابعة الطالب

المرة الثانية
.يوما من حضور حصص األنشطة،الرحالت وأي أنشطة إضافية21يحرم الطالب لمدة

.يقوم الطالب بحل بعض أوراق العمل بمكتب المشرف اإلجتماعي

.يفصل الطالب لمدة يوم

المرة الثالثة
.يوما من حضور حصص األنشطة،الرحالت وأي أنشطة إضافية21يحرم الطالب لمدة

.يقوم الطالب بحل بعض أوراق العمل بمكتب المشرف اإلجتماعي

.أيام3يفصل الطالب لمدة

الرابعةالمرة Out for Term and student can attend only Term End Examination

TERM 2 & 3

1 INCIDENT BEFORE
SEQUENCE REMEDIAL ACTION

المرة األولى
.يوما من حضور حصص األنشطة،الرحالت وأي أنشطة إضافية21يحرم الطالب لمدة

.يقوم الطالب بحل بعض أوراق العمل بمكتب المشرف االجتماعي

.تحذير كتابي في دفتر متابعة الطالب

المرة الثانية
21 days exclusion from the Activity classes, Field Trip and any other Extra Curricular Activities & 3 Days 

suspension. Student has to do remedial class work in Counsellor room. One day suspension.

المرة الثالثة
21 days exclusion from the Activity classes, Field Trip and any other Extra Curricular Activities. Student 

has to do remedial class work in Counsellor room. Three day's Suspension from the next day.

الرابعةالمرة Out for Term and student can attend only Term End Examination

2  INCIDENTS BEFORE

SEQUENCE REMEDIAL ACTION

المرة األولى
21 days exclusion from the Activity classes, Field Trip and any other Extra Curricular Activities & 3 Days 

suspension. Student has to do remedial class work in Counsellor room. One day suspension.

المرة الثانية
21 days exclusion from the Activity classes, Field Trip & other Extra Curricular Activities. Student has to 

do remedial class work in Counsellor room. Three day's Suspension from the next day.

المرة الثالثة Out for Term and student can attend only Term End Examination

3  INCIDENTS BEFORE
SEQUENCE REMEDIAL ACTION

المرة األولى
21 days exclusion from the Activity classes, Field Trip &any other Extra Curricular Activities. Student

has to do remedial class work in Counsellor room. Three day's Suspension from the next day.

المرة الثانية Out for Term and student can attend only Term End Examination

4 or MORE INCIDENTS BEFORE

SEQUENCE REMEDIAL ACTION

المرة األولى     Out for Term and student can attend only Term End Examination

For suggestions and concerns send email to feedback@cisqatar.net
For suggestions and concerns send email to feedback@cisqatar.net
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ِّ مخالفة  ِّ المدرسي  :وعدم ارتداء بطاقة الهويةالزي 

لن يسمح للطالب بحضور الحصص الدراسية بدون ارتداء الزي المدرسي 

.المناسب وبطاقة الهوية

:عدم ارتداء الزي الرياضي

أو المشاركة في األنشطة الرياضية، الصالة دخول لن يسمح للطالب * 

.المناسبةالمالبس الرياضية  ارتداء دون الرياضية 

أو المشاركة في األنشطة الرياضية دخول الصالة الرياضية؛ لن يسمح للطالب 

ارتداء األحذية الرياضية التي ال تترك عالمة على دون 

.األرض

األجهزة الرياضية ، أوقاعة لن يسمح للطالب دخول الصالة الرياضية*

بطاقة دون  أو المشاركة في األنشطة الرياضية ( الجيم)

.الهوية

والحذاء الرياضي سيؤدي إلى منعهم من الرياضي، عدم التزام الطالب بالزي *

المدرسية أو أي أنشطة يتم ، والرحالت حضور األنشطة

إعدادها وسيتم إرسالهم لحضور حصص تقوية بمعرفة 

.مكتب عالقات أولياء األمور

For suggestions and concerns send email to feedback@cisqatar.net
For suggestions and concerns send email to feedback@cisqatar.net
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قواعد المدرسة

صباًحا7.15أن يكون الطالب في المدرسة في موعد ال يتجاوز يجب -

.إلى أماكن الدروسأن يكون الطالب دقيقين في الوصول يجب -

ألي سبب من األسباب أن يكون بحوزتهم تصريح مرور من غرف الدراسة على الطالب الذين يتركون يجب -

.المعلم

.والمشرف المرافقأن يتحلى الطالب بحسن التصرف في الحافلة ويجب أن يقبلوا سلطة السائق يجب -

رصاص، وقلم حبر جاف، وحافظة أقالم تحتوي على قلم مناسبة، أن يكون لدى الطالب حقيبة مدرسية يجب -

المالبس / لليوم ، ومخطط الطالب باإلضافة إلى أي معدات محددة ، والكتب المطلوبة ملونة وأقالم ومبراة أقالم ، 

.للنشاطالمطلوبة 

.هذه األشياءلن تكون المدرسة مسؤولة عن . إلى المدرسةالمقتنيات القي ِّمة عدم إحضار يجب -

.لغة بذيئة داخل مباني المدرسةتصرف سي ِّئ أو يتم التسامح مع أي لن -

.المدرسةعلى الطالب عدم إتالف ممتلكات المدرسة بما في ذلك النباتات واألشجار داخل أو خارج أرض يجب -

.يسمح بمضغ العلكة داخل المدرسةال 

أي ال يسمح ب. صغير في شحمة كل أذن مثقوبةقرط للطالب بارتداء ساعة معصم ، ويسمح للفتيات بارتداء يُسمح 

.أي مكياج آخراألظافر أو بوضع طالء للطالبات ال يُسمح . مجوهرات أخرى

على الطالب الذين يصلون متأخرين الحصول على قسيمة دخول متأخر من أجل السماح لهم بدخول يجب -

.الفصل

.أن يرتدي الطالب الزي المدرسي الصحيح وأن يرتدون مالبس أنيقة في جميع األوقاتيجب -

. أن تكون تسريحات الشعر لألوالد والبنات مناسبة ، كما أن استخدام الجل والشعر المسنن غير مقبوليجب -

". ملونًا"أال يكون الشعر يجب -

.ربط شعر الفتيات الطويل للخلفيجب -

.أمر متوقع من الجميعوالنظافة العامة الشخصية النظافة -

.المدرسةاألطعمة والمشروبات المعلبة إلى يجوز إحضار ال -

For suggestions and concerns send email to feedback@cisqatar.net
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.غرفة الدراسةأن يصطف الطالب بطريقة هادئة ومنظمة قبل السماح لهم بدخول يجب -

ومع ذلك ، في حالة الطوارئ ، يجب الحصول على إذن . الدراسةيُسمح للطالب بمغادرة المدرسة خالل ساعات لن -

.اإلدارة المدرسية المعنيةكتابي من 

.عن المدرسةسيتغيبون األوصياء إبالغ المدرسة إذا كان أطفالهم / على اآلباء يجب -

.تقديم طلبات الغياب الممتد عن المدرسة مسبقًا إلى رئيس القسم الذي سيحيلها إلى المدير للنظر فيهايجب -

يستطيع الطالب العودة إلى منازلهم بسبب المرض وال . على الطالب الذهاب إلى الممرضة إذا شعروا بتوعكيجب -

أو امتحان /وسائل غير عادلة إلجراء اختبار ضبطه باستخدام غير مقبول وأي طالب يتم الغش . دون إذن الممرضة

".صفر"االمتحان له ويُعطى درجة / االختبار وسيتم إلغاء هذا 

تبة أو االستبدال في حالة ضياع كتاب المكدفع تكلفة من الطالب وسيطلب . إرجاع كتب المكتبة في الوقت المحدديجب 

.عدم إعادته

سيُطلب من الطالب: مالحظة ما يلييرجى . تحميل أي ضرر يلحق بممتلكات المدرسة على الوديعة التحذيريةسيتم 

.أو غير مقبول مغادرة المدرسة/ لسلوك جامح و ( رفد)إيقافات عن الحضور( 3)الذين يتلقون ثالثة 

:األخرىالهواتف المحمولة والكاميرا واألجهزة اإللكترونية 

.على الطالب عدم إحضار الهواتف المحمولة والكاميرات وما إلى ذلك إلى المدرسةيجب 

.المدرسةثم يجمعوها بعد المدرسة مكتب أمانات في يمكن لهم أن  يتركوها 

الطالب؛ معذلك تم العثور على الكاميرات والهواتف المحمولة وما إلى إذا 

الحصول عليهاللوالدين ويجوز . دراسي واحدعن عام مصادرة المعدات لمدة ال تقل فإن سيتم 

.تعهد التوقيع على بعد 

For suggestions and concerns send email to feedback@cisqatar.net
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مكتب المستشار النفسي

For suggestions and concerns send email to feedback@cisqatar.net

لماذا يتصرف طفلي بهذا الشكل؟

النا أطفسلوك والتوتر بشأن نشعر دائًما بالقلق . إنه تعليق معتاد لكل والد عند اإلبالغ عن مشكلة سلوكية من المدرسة
.يؤثر ذلك على عملنا اليومي أيًضاوأحيانًا 

.نتحقق من دراسة حالة أحد الطالبدعنا 

في ل وتسبب ذلك في مشاكسنوات ظهرت مشاكله السلوكية في الفصل الدراسي 6صبي يبلغ من العمر هو  "س" 

.  المدرسة

:مثلقال أشياء . يواجه صعوبة في التعلم وسيصاب باإلحباط بسهولة "س"

".ال أريد الذهاب إلى المدرسة ألنني ال أحب ذلك"

يستطيع ا أنه ال ك. كان يعاني من مشكلة في التركيز ويفقد تركيزه بعد بضع دقائق ويحدث نوبة غضب في المدرسة

.اتباع التعليمات ويتشتت بسهولة

ذكر المعلم أنه كان من الصعب حمله على الجلوس على مقعده ألنه كان يتململ ، ويتلوى ، 

.  صبوًرا جًداوكان المعلم  

. ألنه دائم التنقل" مدفوًعا بمحرك"كان لو األمر كما كان 

،كثيًرا ما يواجه مشكلة في المدرسة ألنه لن ينتظر دوره كان 

.وإذا كان لدى طفل آخر لعبة يريدها ، فسوف يذهب ويأخذها منه

فعلهاألمورأولياءيستطيعما

فهذا ليس -ال تهدر طاقتك العاطفية المحدودة في إلقاء اللوم على الذات 

.أو البيئة المنزلية الفوضويةأواألمومة بسبب سوء األبوة 

ة يمكن أن تؤدي المالحظات السلبي.خصص وقتًا خاًصا يوميًا لك ولطفلك

-الخاصأن يساعد الوقت ويمكن . المستمرة إلى تآكل احترام الطفل لذاته

-طفلكقضاء وقت مع لمجرد أو األلعاب كان ذلك في نزهة لممارسة سواء 

.مساعدة طفلك كثيًراما ينجم عنه على في تفاعل إيجابي ، 
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طفلكجهًدا لتالحظ عندما ينتبه ابذل .الحظ نجاحات طفلك ، مهما كانت صغيرة

.أخبر طفلك بالضبط بما فعله جيًدا. جيًدا أو يفعل ما يفترض أن يفعله

أو يعلمها / ذلك إلى تحسين احترام طفلك لذاته ويعلمه أن يؤدي يمكن 

.عليها/ عليه ذلك صعبًا ، بدالً من أن يكون مالحظة التحسينات التدريجية 

م ستكون تلك األيا. فيها نفسكهناك أيام قد ال تصدق ستكون .أخبر طفلك أنك تحبه وتدعمه دون قيد أو شرط

طفلك باستمرار بالصعوبات التي يواجهها األهم من ذلك أنك تعترف على غير ما يرام لكن  التي يكون فيها 

.حبك لهعن ورغم ذلك يمكنك التعبير 

.من أوقات العسر واليسرمعًاكال أنكم ستجتازون طفلك يعرف دع 

منكبيًرا حيث إن قدًرا : تعلمه عن سلوك فرط الحركة تعلم كل ما تستطيع 

للتعاملالمعلومات حول النوع الخاص من السلوك سوف يمنحك مصدًرا دقيقًا 

. سلوكه في المنزل والتحدث إلى المعلم أو المستشارومن ثم يمكنك تسجيل معه ، 

الطيبةاإلنترنت ، فتصفح مواقع الويب ذات السمعة أما إذا كنت تستخدم 

.والمسجلة والمفيدة

كلما عالجنا مشاكل أطفالنا مبكًرا ، زاد احتمال قدرتنا على منع الفشل المدرسي واالجتماعي والمشاكل المرتبطة 

. به مثل التحصيل الضعيف وضعف تقدير الذات الذي قد يؤدي إلى مزيد من المشكالت السلوكية في المستقبل

في يمكنك بصفتك أحد الوالدين المساعدة،فإنه الرغم من أن الحياة مع طفلك قد تبدو في بعض األحيان صعبة على 

.خلق بيئة منزلية ومدرسية من شأنها تحسين فرص طفلك في النجاح

.طفلك وتطورهللمساعدة فينمو حول السلوك الصعب الذي ربما الحظته المستشار النفساني تحدث إلى 

.التواصل هو مفتاح الحياة الناجحة والمستقبل

For suggestions and concerns send email to feedback@cisqatar.net
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Jane Muthoka 
رئيسة قسم الروضة

For suggestions and concerns send email to feedback@cisqatar.net

اآلن نفس ه تحسنت مشاركة طالبنا في الدروس بشكل كبير وال نواجفقد . تسير بشكل جيد هذا األسبوعدروس الزووم  كانت 

.يرجى التأكد من أن طفلك مستعد جيًدا للدروس من خالل إتاحة الموارد لهم بسهولة. في البدايةحدث كما التحديات 

اجعل طفلك يجلس على طاولة حيث  .ZOOM CLASSأسبوع ، يتم نشر قائمة الموارد في البوابة اإللكترونية ضمن خيار كل 

ر ، صعبة للغاية وال بالنسبة لهؤالء الصغابعيدا عن الطاولة الكتابة . يمكنه الكتابة بشكل مريح وتطوير مهاراته الحركية الدقيقة

.تؤدي إلى العمل المرتب واألنيق المطلوب منهم

من أجل إتاحة الوقت الكافي لطالبنا للعمل على مهامهم وإرسالها ، تم . تسليم الواجبات المنزلية المنقحةنحيطكم علما بمواعيد 

.تمديد مواعيد التقديم إلى أسبوع واحد

إنه ألمر محزن أن نالحظ أنه ال تزال هناك بعض . الموجود على البوابة للتواصل الفعال مع معلم طفلكالجدول يرجى اتباع 

لنهج هذه الكتب ضرورية للتدريس والتعلم الفعال للطالب ألن المعلمين يستخدمونها ل. يتسلمها أولياء األمورالكتب في انتظار أن 

.يرجى استالم كتب طفلك من المدرسة إذا لم تكن قد فعلت ذلك بالفعل. العملي

شارك الطالب بارتداء مالبس سوداء اللون والتحدث عن ألعابهم . اللون األسَوداألسبوع الماضي كان لدينا نشاط جميل ليوم 

يرجى التأكد من مراجعة البوابة كل أسبوع . استمرت األنشطة هذا الفصل مع الطالب المشاركين اآلن من المنزل. السوداء

.للحصول على تحديثات أنشطة المالبس الملونة ومواعيد تقديم الواجبات المنزلية

. نشاط المالبس الملونة لدينا هو األبيض... هذا األسبوع 

.من أن الطالب سيقضون وقتًا رائعًا في الحديث عن ألعابهم ذات اللون األبيضأنا متأكدة 

.خيار... الرغبة في التعلم مهارة، ... القدرة على التعلم هدية، ... التعلم القدرة على 

-Brian Herbert-

براين هربرت
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Kindergarten 

Online activities

For suggestions and concerns send email to feedback@cisqatar.net



23

Date Event Time

9th May 2021 PTM – Yrs. 4 & 7 8.15am – 11.00am 

9th May 2021 PTM – Yrs. 1 to 3 11.15am – 2.00pm 

10th May 2021 PTM – Yrs. 5 & 8 8.15am – 11.00am 

11th May 2021 PTM – Yrs. 6 & 10 8.15am – 11.00am 

12th May 2021 PTM – Yrs. 9 to 12 8.15am – 11am 

For suggestions and concerns send email to feedback@cisqatar.net
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AY 20-21 Term 3

KG 1 and 2 Term 3 Video Worksheet Homework Schedule

Dear Parents,

Please be informed you that the worksheets accompanying the videos will now be
uploaded on the Homework section on the portal.You are requested to send the 
completed worksheets back the Sunday following the upload of the videos, for the 
teacher to assess and give feedback. Videos will end 28 May and only practice 
worksheets will be sent until 10 June. This circular has been adjusted to give you
more time to upload the worksheets to the teachers. Thank you for your support
and understanding.

Days Subject Portal Publish

Dates

Submission dates for

parents to teachers

Marked scripts

back to parents

Worksheet number

and description

Sunday Mathema
ticsHW
3,4,5

2 May-9 
May-

23May-30
May

9 May/16 May

30 May/6 June

16 May/23 May

6 June/13 June

2 worksheets:
Practical video

worksheet+
video

PPT worksheet.

Monday Liter
acy
HW

3,4,5

3May-10 
May- 24

May-31 May

9 May/16 May

30 May/6 June

16 May/23 May

6 June/13 June

2 worksheets:
Practical video

worksheets + 

videoPPT

worksheet

Tuesday Mathema
ticsHW
3,4,5

4 May-11May-

25 May-1 June

9 May/16 May

30 May/6 June

16 May/23 May

6 June/13 June

1 revision 
video

worksheet

Wednesday Literacy

HW 3,4,5

5 May-12 May-

26 May 2June

9 May/16 May

30 May/6 June

16 May/23 May

6 June/13 June

1 revision video

worksheet

Thursday Understand
ingthe

World HW
3,4,5

6 May-27May
3 June

9 May/30 May/6 June 16 May/6 June
13 June

2 worksheets: video
worksheet +1 

VideoPPT
worksheet

For suggestions and concerns send email to feedback@cisqatar.net
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:األمورأولياءإلىتعميم

،11،12والصف،(مبكردخول)10للصفالطالبإجاباتمناألدلةجمععنهاويعوضاالمتحاناتإلغاءتم

.مهمةوثائقوهي13

الوقتأوفي،المناسبالوقتفيعليهاالمنصوصالمكتملةالعملقطعةتسليمعدمأو/القيامعدم:مالحظةيرجى

.أقلدرجةعلىالحصولأودرجةوجودعدمإلىسيؤدي،المحدد

...أعزاءنا أولياء األمور 

تحية طيبة وبعد؛

ألغت،وبالتالي،الخارجيةاالختباراتإجراءيمكنال،االمتحاناتومجلسقطرحكومةلقراروفقًاأنهإعالمكمنود

CAIE2021يونيوسلسلةاختبارات.

التقدمبللطاليمكنبحيث،الطالبأعمالباستخدامالمدرسةمنالمقدرةالدرجاتإلىاالختباراتمناالنتقالوسيتم

أولياءمعتالتحديثاجميعوسنشاركاإلدارةمجلسمعدائماتصالعلىنحن.الوباءتأثيرمنالرغمعلىالتعليمفي

.منتظمأساسعلىاألمور

:CAIEنهجحولالتفاصيلبعضنشاركنحن

.طالبكلأظهرهالذياإلنجازمستوىعلىبناءً تقييمهاتمدرجةتقديمالمدرسةمنسيُطلب.1

ةمادكلفيطالبكلمنالعملمنمهمةأجزاءثالثةمنمجموعةتجميعالمدارسعلىيجب،الصفهذالتقييم.2

.ارسالمدلتقديروفقًاالثالثةالعملأجزاءبينتضمينهاسيتمالتيالعملأنواعتكون.أجلهامنإدخالهايتم

Cambridgeإلى"درجات"تقديمالمدرسةمنسيُطلب.3 Internationalيونيووأواخرمايومنتصفبين.

وعندطالبالعملحافظاتتجميعأثناءاتبعتهاالتيالداخليةالجودةضمانعملياتتفاصيلمشاركةالمدرسةعلى.4

Cambridgeستجري.المقررةالدرجاتتقديم Internationalعلىالجودةلضمانخارجيةفحوصاتأيًضا

.الدرجات

Cambridgeوجدتإذا.5 Internationalدوق،بالمدرسةفسيتصلون،الجودةضمانعمليةأثناءمشكالتأية

الطالبدرجاتCAIEستمنع،الحالةهذهفي.أحكامهمفيالنظروإعادةإجراءاتهمعلىتغييراتإجراءمنهايطلبون

Cambridgeوالمدرسةمنكليرضيبماالمشكالتحليتمحتى International.

أننييعوهذا.بهقامالذيالعملفيالطالبأظهرهالذياإلنجازمستوىعلىالمدرسةتقي ِّمهادرجةكلوستُعتمد

علىالمدارسمحكتبنيأنالمدرسةعلىويجبالفعلياإلنجازإلىستستندالمدرسةقبلمنتقييمهاتمالتيالدرجات

.فقطالموضحاإلنجازعلىالمرشحإنجاز
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التعليمليعطلمأوجائحةهناكيكنلملوأفضلبعمليقومأنالطالببإمكانكانإذابماالتكهنللمدرسةيمكنال

.المثالسبيلعلى،والتعلم

،تقديرنالتبريرللطالبحضور/مهمةلكلمناسبةسجالتلديناأنوتأكيدلضمانوكذلكأعالهوردماعلىبناءً 

.وجمعهااألدلةفيللنظرمفصلةخطةنشاركفإننا

:منالُمثبتالتقييممنالمطلوبةالثالثةاألجزاءاستخالصسيتم،موضوعلكل،الطالبلجميع

11الصف

.األولالدراسيللفصل11الصفامتحاناتدرجة(أ

.التجريبياالمتحانفيامتحان11درجة(ب

1ملحقالفينفسهالزمنيالجدولعلىإطالعكيتموسيتم.المدرسةفيثان  اختبارتقييميإجراءسيتم(ج

يقوم.أبريل22بحلولالسابقةاألوراقمنأسئلةعلىبناءً ،منهالكلعالمة50منأوراقثالثتحميلسيتم(د

مكتوبةورقيةنسخةفي،اإلجاباتوستكون.مايو3إلىأبريل27منالفترةفيشخصيًاوتقديمهابحلهاالطالب

األوراقهذهتساعدس.الثانيالتقييمياالختبارالطالبحضورعندتقديمهاويتم،ألكترونيامكتوبةوليستاليدبخط

.أيًضاMockالمتحانالمراجعةفيالطالب

-المبكرااللتحاقطالب

2ترمو1ترم10الصفامتحاناتدرجة(أ

10للصفالتقييمياالمتحاندرجة(ب

1الملحقفينفسهالزمنيالجدولعلىإطالعكيتم.المدرسةفيثان  تقييميامتحانإجراءسيتم(ج

يقوم.أبريل22بحلولالسابقةاألوراقمنأسئلةعلىبناءً ،منهالكلعالمة50منأوراقثالثتحميلسيتم(د

اليدبخطمكتوبةورقيةنسخةفي،اإلجابات.مايو3إلىأبريل27منالفترةفيشخصيًاوتقديمهابحلهاالطالب

فيالطالباألوراقهذهستساعد.الثانيالتجريبياالختبارالطالبحضورعندتقديمهايتم،ألكترونيامكتوبةوليست

.أيًضاالتجريبيلالختبارالمراجعة
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.12الصف

1ترم12الصفامتحاناتدرجة(أ

التقييمياالمتحانفي12درجة(ب

الملحقفينفسهالزمنيالجدولعلىإطالعكيتم.المدرسةفيثان  تقييمياختبارإجراءسيتم(ج

1

13الصف

يقوم.أبريل22بحلولالسابقةاألوراقمنأسئلةعلىبناءً ،عالمة50حواليمنأوراقثالثتحميلسيتم(أ

توليساليدبخطمكتوبةورقيةنسخةفي،اإلجابات.مايو9إلىمايو4منالفترةفيشخصيًاوتقديمهابحلهاالطالب

فيطالبالاألوراقهذهستساعد.الثانيالتقييمياالختبارالطالبحضورعندتقديمهايتم،ألكترونيامكتوبة

.أيًضاMockالمتحانالمراجعة

1ترم13الصفامتحاناتدرجة(أ

13للصفالتقييمياالمتحاندرجة(ب

ASالمستوىدرجة(ج

1الملحقفينفسهالزمنيالجدولعلىإطالعكوسيتم.المدرسةفيثان  تقييميامتحانإجراءسيتم(د

يقوم.أبريل22بحلولالسابقةاألوراقمنأسئلةعلىبناءً ،عالمة50حواليمنأوراقثالثتحميلسيتم(هـ

اليدبخطمكتوبةورقيةنسخةفي،اإلجابات.مايو12إلىمايو4منالفترةفيشخصيًاوتقديمهابحلهاالطالب

فيالطالبراقاألوهذهستساعد.الثانيالتقييمياالختبارالطالبحضورعندتقديمهايتم،بالكلماتمعالجةوليست

.أيًضاالنموذجيلالختبارالمراجعة

طالبالعلىويجبالجديةبمنتهىأخذهايتمأننطلبفإننا،للطالبالدرجاتمنحأساسهياألدلةهذهألننظًرا

.المدرسةقبلمناألمورأولياءمعCAIEبواسطةتعديلأيمشاركةسيتم.المحددالموعدفيوتقديمهاإكمالها

،اإلنترنتعبر2تقييمياختبارإجراءيتمقد،معتمدةجهةمنطبيةبشهادةمدعوًماالطبيلإلعفاءاستثنائيةحالةفي

الفحصوحالةالكاميرامراقبةتحتالمدرسةإشرافتحت

.وناجًحاآمنًامستقبلهمجعلفيأمورهمأولياءدعمعلىللحصولونسعىلطالبنااألفضلنتمنى

التوقيع

Principal TCS Principal CIS            Principal ACS               Principal BCS
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EARLY ENTRY AND IGCSE MOCK 2 EXAMINATION
TIMETABLE 2021

9:00AM – 10:00AM

التاريخ  اليوم  المادة 

27 2021أبريل  الثالثاء ACCOUNTING - 0452

28 2021أبريل  األربعاء TRAVEL &TOURISM - 0471

29 2021أبريل  الخميس MATHEMATICS Ext/Core - 0580

2 2021مايو األحد EFL - 0500 and ESL - 0510

3 2021مايو اإلثنين ICT THEORY - 0417

4 2021مايو الثالثاء CHEMISTRY - 0620

5 2021مايو األربعاء BUSINESS STUDIES- 0450

6 2021مايو الخميس ENVIRONMENTAL MANAGMENT - 0680

9 2021مايو األحد ECONOMICS - 0455

10 2021مايو اإلثنين PHYSICS - 0625

11 2021مايو الثالثاء –لغة عربية 0508/0544

12 2021مايو األربعاء BIOLOGY – 0610

الحظ

صباًحا8.30سيحضر الطالب الساعة  •

10:30يجب على الطالب مغادرة مباني المدرسة بعد انتهاء االمتحان أو آخر موعد له بحلول الساعة  •

.صباًحا
في الغرف 10:30و 10يجب على الطالب إرسال ملف أوراقهم السابقة التي تم حلها ، بين الساعة  •

المخصصة

.يجب أال يكون أي طالب في المدرسة خالل اليوم الذي ال يخضع فيه المتحاناته •
.CAIEيجب على جميع الطالب اتباع قواعد اختبار •

.مدة االمتحان ساعة واحدة لجميع األوراق •
وال يُسمح للطالب بمشاركة أدواتهم مع 19-يجب اتباع جميع تدابير السالمة الخاصة بفيروس كوفيد  •

.بعضهم البعض

For suggestions and concerns send email to feedback@cisqatar.net
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AS LEVEL MOCK 2 EXAMINATIONTIMETABLE
2021

9:00AM – 10:00AM

DATE DAY SUBJECT

2 2021مايو األحد ENGLISH LANGUAGE - 9093

3 2021مايو اإلثنين ECONOMICS

4 2021مايو الثالثاء 21-8680-القراءة والكتابة–اللغة العربية

5 2021مايو األربعاء BUSINESS STUDIES - 9609

6 2021مايو الخميس PHYSICS - 9702

9 2021مايو األحد MATHEMATICS Pure/Statistics/Mechanics - 9709

10 2021مايو اإلثنين CHEMISTRY - 9701

11 2021مايو الثالثاء IT - 9626

12 2021مايو األربعاء BIOLOGY - 9700

الحظ

صباًحا8.30سيحضر الطالب الساعة  •

10:30يجب على الطالب مغادرة مباني المدرسة بعد انتهاء االمتحان أو آخر موعد له بحلول الساعة  •

.صباًحا
في الغرف 10:30و 10يجب على الطالب إرسال ملف أوراقهم السابقة التي تم حلها ، بين الساعة  •

المخصصة

.يجب أال يكون أي طالب في المدرسة خالل اليوم الذي ال يخضع فيه المتحاناته •
.CAIEيجب على جميع الطالب اتباع قواعد اختبار •

.مدة االمتحان ساعة واحدة لجميع األوراق •
وال يُسمح للطالب بمشاركة أدواتهم مع 19-يجب اتباع جميع تدابير السالمة الخاصة بفيروس كوفيد  •

.بعضهم البعض

For suggestions and concerns send email to feedback@cisqatar.net
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A LEVEL MOCK 2 EXAMINATIONTIMETABLE
2021

9:00AM – 10:00AM

DATE DAY SUBJECT

3 2021مايو  اإلثنين 8680/9680-اللغة العربية 

4 2021مايو  الثالثاء IT PAPER

5 2021مايو  األربعاء ECONOMICS

6 2021مايو  الخميس BIOLOGY - 9700

9 2021مايو  األحد BUSINESS STUDIES- 9609

10 2021مايو  اإلثنين PHYSICS - 9702

11 2021مايو  الثالثاء CHEMISTRY - 9701

12 2021مايو  األربعاء MATHEMATICS Pure/Statistics/Mechanics - 9709

الحظ

صباًحا8.30سيحضر الطالب الساعة  •

10:30يجب على الطالب مغادرة مباني المدرسة بعد انتهاء االمتحان أو آخر موعد له بحلول الساعة  •

.صباًحا
في الغرف 10:30و 10يجب على الطالب إرسال ملف أوراقهم السابقة التي تم حلها ، بين الساعة  •

المخصصة

.يجب أال يكون أي طالب في المدرسة خالل اليوم الذي ال يخضع فيه المتحاناته •
.CAIEيجب على جميع الطالب اتباع قواعد اختبار •

.مدة االمتحان ساعة واحدة لجميع األوراق •
وال يُسمح للطالب بمشاركة أدواتهم مع 19-يجب اتباع جميع تدابير السالمة الخاصة بفيروس كوفيد  •

.بعضهم البعض

For suggestions and concerns send email to feedback@cisqatar.net
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KG 1 & 2 Video and Power Point Schedule

Term 3

Days

Sunday

Maths Practical
Video Power
Point

and Worksheets

Maths Activity video
and worksheet

Arabic
Video
and

workshe
et

Defined
Homework

Week 2 -6
Literacy,

Mathematic
s and

Understandi
ngthe world

To be 
uploaded on 

Thursdays and 
returned tothe 

teachers by
Tuesdays.

Monday

Literacy Practical
Video Power
Point

and worksheets

Literacy Activity
video and
worksheet

Literacy video and
worksheet

Tuesday

Maths
Revision
Video
and

Worksheets

Maths Video 
Powerpoint and
worksheet

Islamic Video and
Worksheet

Wednesday

Literacy Revision
Video Power
Point

and worksheets

Literacy Video 
and
Worksheet

Literacy video and
worksheet

Thursday

Understanding the
World Revision

Video and

worksheets

Understanding
the World Video
Power Point and
worksheet

Understanding the world
videoand
worksheet
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AY 2020 - 2021 PRIMARY VIDEO LESSON TOPICS

TERM 3 WEEK 4
Date / Yr.

Gr
Subject YR 1 YR 2 YR 3

02-05-21 MATH

Length and weight

problems

Subtract single digit from 2

digit nr. Plan a journey using time

ENGLISH

Phonics: ay as "ai" and oy

as "oi" Grammar:
Adjectives

Reading Comprehension.

Little Albatross

Grammar - Puns Reading a

funny story

03-04-21 MATH Capacity problems Subtract 2 digit nr from a 2

digit nr.

To answer problems using

time

SCIENCE Sound: What is sound?

Sources of sound

Construct a circuit Changing shape

04-05-21 ENGLISH Pronouns[Extended] English Writing [Extended] Reading Fact File

[ Extended]

SST Germs: What is germs?

Prevention of spreading

What is the weather? The different groups we

belong to

05-05-21 QH His highness the Father

Emir Part 2

Protecting Public and Private

Properties - Part 1

ISLAMIC فام الهاتدختساباآد انذألم ااᜓأح ةالالصةiفiك

06-05-21 ARABIC اتيبردتلا/ةضملا /الجروفرح/مطعملايف
ءاالظحرف

ةركنلا/شهابءافضلادئار

بيركتالل ويحلتال/ةفمعرالو

ICT Check the a trustworthy
source

For suggestions and concerns send email to feedback@cisqatar.net
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AY 2020 - 2021 PRIMARY VIDEO LESSON TOPICS

For suggestions and concerns send email to feedback@cisqatar.net

TERM 3 WEEK 5
Date / Yr.

Gr
Subject YR 1 YR 2 YR 3

09-05-21 ENGLISH Phonics: ea as ee (plurals) Grammar Tenses Past Tense

SCIENCE Sound: Sense used for

sound-How we hear

The earth and the sun How big is that force- Force

meters

10-05-21 ENGLISH Reading poems: Sand in Reading - Under the sea

Summarize text.

Funny poems and limericks

MATH Fractions: Halving shapes

and numbers to 20

Multiplication facts 3X and

4X

Money add and subtract

11-05-21 SST Feeling safe and happ (66-

68)

Water and food Public services provided in a

country

ENGLISH Rhyming words [Extended] Articles

[ Extended]

Spelling [ Connectives ]

12-05-21 QH The Emir Qatar Protecting Public and Private

Properties - Part 2

ISLAMIC ثiب الحداآد ᢕنمؤمالأم v.خدiبةجżت
هانعهللا .gردلiᖔخ

ملسو هيلع هللا ىلصهللالوسرتżبءارهزة المطاف

13-05-21 ARABIC ءالإم 87-96/ت منايبردت ليلتح/مفهاتسالا/ديعلاميو

ةدشلب ايركتو

يةفانلاال/قيخ وروصارةعانص
/

فظر/معجالوىثنمالودمفرلا

ICT Practice Search
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12/04/2021األمرتعميم إلى ولي : الموضوع

من الروضة حتى صف ثالث

األعزاءاآلباء 

!تحياتنا

العلم أنه نظًرا إلشعار الوزارة بشهر رمضان المبارك ، فإن مواعيد الدروسيرجى 
:أبريل ستكون على النحو التالي13المكبرة من الروضة حتى الصف الثالث من 

Lesson 1- 8:15 to 8:45am
Lesson 2- 8:50 to 9:20am
Lesson 3- 9:25 to 9:55am
Lesson 4- 10:00 to 10:30am
Lesson 5- 10:35 to 11:05am

سيبقى كما 1-الجدول الزمني الملحق .سيكون هناك استراحة خمس دقائق بين الدروس

.أبريل8تم تحميله على البوابة في 
.نقدر دعمكمونحن 

Principal 
CIS

For suggestions and concerns send email to feedback@cisqatar.net
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12/04/2021تعميم إلى ولي األمر: الموضوع

الصف الرابع حتى الثالث عشرمن 

اآلباء األعزاء

!تحياتنا

وس يرجى العلم أنه نظًرا إلشعار الوزارة بشهر رمضان المبارك ، فإن مواعيد الدر
:أبريل ستكون على النحو التالي13من الرابع حتى الثالث عشر الصف من المكبرة 

Lesson 1- 11:15 to 11:45am
Lesson 2- 11:50 to 12:20pm
Lesson 3- 12:25 to 12:55pm
Lesson 4- 1:00 to 1:30pm
Lesson 5- 1:35 to 2:05am

سيبقى 1-الجدول الزمني الملحق .سيكون هناك استراحة خمس دقائق بين الدروس

.أبريل8كما تم تحميله على البوابة في 
.ونحن نقدر دعمكم

Principal
CIS

For suggestions and concerns send email to feedback@cisqatar.net
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Dear Parents,

Sub: CIRCULAR TO PARENTS

Keeping up with our constant endeavour to 

provide quality education to all our students, the 

TG Schools are scheduled to reopen for the 3rd 

Term on 11th April 2021. As per the latest 

guidelines and safety regulations by the Ministry 

of Education & Higher

Education, for Term 3 Teaching and Learning will 

be via Online Education.

In accordance with the Ministry regulations, and 

also to maximize the learning time for students 

during the holy month of Ramadan, the school is 

opting for two shifts for the students. These 

shifts have been planned to help the parents to 

make the most of

resources like laptops, which can be shared 

across the shifts, as well as the older sibling 

being able to help the younger one, taking some 

load off the parent. We are further increasing 

the numbers of videos uploaded, for the benefit 

of the working parents and to help the students 

in case if they miss out on a lesson

1- School timings for Online lessons:

 Students KG1 to Year 3 will attend online 

lessons from 8:15 am to 11:00 am. (5 Lessons 

of 30 minutes each with 30 minutes break 

from 9:45 am to 10:00 am)

 Students year 4 to 13 will attend online lessons 

from 11:15 am to 2:00 pm. (consecutive 5 

lessons of 30 minutes each

with 15 minutes break from 12:45 PM to   

01:00 PM)

 Students of KG1 to Y13 will attend online

classes on all 5 days of the week and will

be taught as per the given timetable

(Annexure 1).

السادة أولياء األمور،

تعميم للطالب من الروضة وحتى الثالث عشر/ الموضوع

نود أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير لجميع أولياء

األمور و طبقًا للتعميم الصادر من وزارة التعليم

والتعليم العالى بخصوص الفصل الدراسى الثالث الذى

حيث2021ابريل 11سيبدأ يوم األحد الموافق 

.سيكون التعليم فقط عن بعد خالل تلك الفترة

وستكون الدراسة للطالب على فترتين خالل اليوم

الواحد لتحقيق اقصى استفادة من المصادر المتاحة

لديهم مما سيقلل العبء على أولياء األمور ، كما ستقوم

المدرسة أيًضا بزيادة عدد الفيديوهات التعليمية

المرفوعة فى حالة عدم المقدرة على حضور أحد

.الحصص التفاعلية 

:وسوف تكون الخطة كالتالى

توقيت التعليم عن بعد1-

يحضر الطالب من الروضة الى الصف الثالث الحصص 

صباًحا حتي 8:15من الساعة ) الزووم(التفاعلية 

11:00

دقيقة ويكون30حصص باليوم كل حصة 5( صباًحا 

10:00الى 9:45هناك راحة من الساعة ( 

يحضر الطالب من الصف الرابع الى الصف الثالث عشر 

صباًح ا11:15من الساعة ) الزووم(الحصص التفاعلية 

حصص باليوم زمن 5( ضهًرا 2:00الى الساعة 

الحصة

حتي12:45دقيقة ويكون هناك راحة من الساعة 30

1:00الساعة .( 

يحضر الطالب من الروضة وحتي الصف الثالث عشر 

طبقًا للجدول) األحد إلى الخميس(خمسة أيام في االسبوع 

1مرفق رقم (الدراسى المرفق ( 

من خالل البوابة ) زووم ( الحصص التفاعلية 2-

االلكترونية

)البورتل ( للمدرسة 

التى تيسيًرا على الطالب وأولياء األمور وتجنبًا للعقبات

كانت تواجهم في إدخال إسم المستخدم والرقم السري

الخاص ببرنامج الزووم قد قامت المدرسة بدمج 

الحصص

Date: 7/4/2021 2021/4/ 7: التاريخ
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2- ZOOM integrated in the Portal

• Classes will be conducted through Zoom
Interactive Software which will now be
integrated into the portal under the LMS.
This will ensure that students are entering
with proper login details through the portal
and it will be convenient for
parents/students to click the links of all
scheduled lessons in a day without
entering meeting ID and password. Refer
to Annexure -2

• For detailed instructions on how to use
zoom via the Portal LMS. We will be
sharing the link for an orientation via
SMS shortly.
3- We will continue with Video lessons.
These will be uploaded as planned by the
school and intimated to the Parents.
Annexure -3

4- A worksheet will be uploaded on the portal 
along with every video lesson for self 
assessment.

5- Attendance is mandatory and will be
marked for the students on all days;
Exceptions will only be considered with a
valid medical certificate as in vogue now.

6- All homework will be assigned through School 
portal.

7- Online Assessment in the form of Homework 
(KG1 to Y10), CAS (Y1 to Y10) and Quiz (Y4 to 
Y10) will be carried out as per schedule. 
Annexure 4

8- Term End Examination will be conducted  in 
the school unless otherwise specified by the 
Ministry.

ةمن خالل البوابة االلكترونية للمدرس) الزووم(التفاعلية 

.فبمجرد دخول الطالب على البوابة  LMS تحت خانة

والضغط على رابط الحصة) البورتال(اإللكترونية 

ةالتفاعلية سيمكنه من الدخول وحضور الحصص التفاعلي

دون الحاجة إلدخال إسم المستخدم وكلمة السر الخاصة

ولمزيد من المعلومات حول كيفية. ببرنامج الزووم 

2الدخول ، يرجي معاينة مرفق رقم . 

كما ستقوم المدرسة بعقد جلسة تعريفية ألولياء األمور 

والطالب لشرح كيفية الدخول للحصص التفاعلية عبر 

خانه

LMSوستقوم المدرسة بإرسال رسالة نصية تحتوي ، 
.على رابط وموعد الجلسة التعريفية

وسوف تقوم المدرسة باستمرار رفع الفيديوهات 3-

التعليمية

كما هو متبع من قبل وسوف تكون التفاصيل موجوده 

بالمرفق

3رقم 

سيتم تحميل ورقة عمل إلكترونية على البوابة 4-

االلكترونية

للمدرسة مع كل درس فيديو من أجل التأكد من فهم 

.الدرس

الحضور إلزامي، وسيتم أخذ الغياب والحضور بشكل5-

يومي، وستكون االستثناءات فقط لمن لديهم شهادة طبية

.صالحة كما هو الحال اآلن

ةسيتم ارسال جميع الواجبات عبر البوابة االلكتروني6-

.للمدرسة

CAS, ( -7 يجب على الطالب عمل التقييمات اإللكترونية

(مرفق (والواجبات المدرسية طبقًا للجدول المرفق  Quiz
4رقم ( 

سيتم عقد االختبارات الخاصة بنهاية العام الدراسي داخل

المبني المدرسي، إذا لم يكن هناك اشعار آخر من 

الوزارة

For suggestions and concerns send email to feedback@cisqatar.net
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Zoom Session Guidelines

1. Students have to sign into Zoom sessions  
by clicking the link through the Portal –
LMS.

2- Students must join the session with the 
Video on, to enable the teacher to 
interact with them and mark attendance.

3- Once the attendance is taken, (i.e within 
the first 10 minutes of the lesson( , no 
students will be allowed to join the class.

4- Mute your microphone when you are not
talking.

5- Raise your hand when you need to ask a
question and wait for your turn.

6- Be respectful when you talk and no    
misuse of language to is permissible.

7- Student may be barred from attending 
classes, for a week if they disrespect the 
class (by words or action), first time and 
for a term for any such repeated 
behaviour.

اإلرشادات الخاصة بالحصص التفاعلية

يقوم الطالب بالدخول على البوابة اإللكترونية : أواًل 

للمدرسة

مستخدًما إسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بكل طالب 

ثم

. ثم الضغط على الرابط الموجود  LMS الدخول إلى خانة
يجب على الطالب تشغيل الكاميرا خالل الحصص: ثانيًا

،

.وذلك ليتمكن المعلم من التفاعل معهم وتسجيل الحضور

لى سيتم تسجيل الحضور خالل الدقائق العشر األو: ثالثًا

من

وقت الحصة، ولن يُسمح ألي طالب آخر باالنضمام إلى

.الفصل

.قم بكتم صوت الميكروفون عندما ال تتحدث: رابعًا

.ارفع يدك عندما تريد طرح سؤال وانتظر دوركخامًسا 

.عند التحدث، تكلم بلغة الئقة: سادًسا

ال

يمكن للمدرسة منع الطالب من حضور الحصص : سابعًا

لمدة

أسبوع، إذا قام بأي سلوك مخالف لقواعد احترام الصف 

للمرة

.األولى ولمدة فصل دراسي كامل عند تكرار ذلك السلوك

For the Parent

As parents, we need to maintain the safety of
your wards and make sure they get maximum
benefit from the online teaching. For this, we
suggest that parents keep the following points in
mind:
• The child is to be provided with a Laptop/

Desktop and Headphone in a comfortable
place with proper seating

• Provide him/her with the material he/she will
need during the lesson - like pen, pencil,
copybook, books, etc.

• Make sure that he/ she starts on time so as 
not to miss anything

• Encourage them to ask questions during the
lesson and help our teacher to make it a
wonderful and effective learning experience
for them.

• Do keep yourself updated by way of the
portal as that is a mean of communication
between us

• The school will be in touch with you in case
the student is absent as we will closely

للسادة أولياء األمور

نعلم أن أولياء األمور يسعون للحفاظ على سالمة الطالب،

ي ولكي يحصلوا على أقصى استفادة من التدريس التفاعل

عن

:بعد ، نقترح على الوالدين مراعاة النقاط التالية

أن يتم تزويد الطالب بجهاز كمبيوتر محمول أو مكتبي• 

،

وكذلك سماعة الرأس، على أن يجلس في مكان هادئ 

.ومريح

تزويد الطالب بالمواد التي سيحتاجها أثناء الدرس، مثل• 

.األقالم والدفاتر والكتب وغيرها

تأكد من حضور الطالب للحصص في الوقت المحدد • 

حتى

.ال يفوته أي شيء منها

شجع الطالب على طرح األسئلة أثناء الدرس ومساعدة• 

المعلم على جعلها تجربة تعليمية رائعة وفعالة لهم

أهمتابع باستمرار البوابة االلكترونية للمدرسة ألنها أحد• 

.وسائل التواصل بين الطالب والمدرسة

ستكون المدرسة على اتصال بك في حالة غياب الطالب 

عن الحصص حيث أننا نرصد حضور الطالب وأدائهم

.خالل الحصص

نا،تتطلع المدرسة إلى تقديم تجربة تعليمية رائعة ألطفال

والتأكد من أنهم يتعلمون بكفاءة وفعالية دون أي عوائق

For suggestions and concerns send email to feedback@cisqatar.net



39

monitor the attendance as well as
performance.

The school looks forward to making a wonderful
learning experience for our children and making
sure that they learn efficiently and effectively
without any compromise during these difficult
times. Your support in making the educational
journey of our children a success is much
appreciated.

Principal

Cambridge International School

نقدر دعمكم في . خالل هذه األوقات الصعبة

إنجاح الرحلة

.التعليمية ألطفالنا

مدير المدرسة

مدرسة كمبردج العالمية

For suggestions and concerns send email to feedback@cisqatar.net
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AY 20-21 ONLINE VIDEO UPLOAD SCHEDULE

FOR TERM 3 - YEAR 4 TO 9

YR. GR /

DAYS

YR 4 YR 5 YR 6 YR 7 YR 8

SU
N

D
A

Y

SST SST SST SST SST SST

MATHS MATHS MATHS MATHS MATHS MATHS

ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH

ARABIC ARABIC ARABI
C

ARABIC ARABIC ARABIC

M
O

N
D

A
Y

ICT ICT ICT ICT ICT ICT

ISLAMIC ST ISLAMIC ST ISLAMIC ST ISLAMIC ST ISLAMIC ST ISLAMIC ST

SCIENCE SCIENCE SCIENCE SCIENCE SCIENCE (PHY) SCIENCE (PHY)

QATAR HIST QATAR HIST QATAR HIST QATAR HIST QATAR HIST QATAR HIST

TU
ES

D
A

Y

MATHS MATHS MATHS MATHS MATHS MATHS

ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH

ARABIC ARABIC ARABIC ARABIC ARABIC ARABIC

W
ED

N
ES

D
A

Y SCIENCE SCIENCE SCIENCE SCIENCE SCIENCE (CHEM) SCIENCE (CHEM)

QATAR
HIST

QATAR HIST QATAR HIST QATAR HIST QATAR HIST QATAR HIST

SST SST SST SST SST SST

ISLAMIC ST ISLAMIC ST ISLAMIC ST ISLAMIC ST ISLAMIC ST ISLAMIC ST

TH
U

R
SD

A
Y

MATHS MATHS MATHS MATHS MATHS MATHS

ICT ICT ICT ICT ICT ICT

ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH

ARABIC ARABIC ARABIC ARABIC ARABIC ARABIC

SCIENCE BIOLOGY SCIENCE BIOLOGY

YR 9 



Annexure 4 

AY 2020-21 / Term 3 
KG1 and 2 Term 3 Defined Homework Schedule 

Homework 
Number 

Area Of Learning Portal Publish 
Date 

Submission Date 
for Parents to 

Teachers 

Marked scripts 
back to parent s

HW1 Week 1 Literacy Thursday, 15 April Tuesday, 20 April Thursday, 22 April

HW1 Week 2 Mathematics Thursday, 22 April Tuesday, 27 April Thursday, 29 April 

HW1 Week 3 Understanding the 
World 

Thursday, 29 April Tuesday, 4 May Thursday, 6 May 

HW2 Week 4 Literacy Thursday, 6 May Tuesday, 11 May Thursday, 27 May

HW2 Week 7 Mathematics Thursday, 27 May Tuesday, 1st June Thursday, 3rd June 

OHW 2 Week 8 Understanding the 
World

Thursday, 3 June Tuesday, 8 June Thursday, 10 June 

ARABIC HOMEWORK

Homework 
Number 

Area Of Learning Portal Publish 
Date 

Submission Date 
for Parents to 

Teachers 

Marked scripts 
back to parent s

HW1 Week 2 Arabic Thursday, 22 April Tuesday, 27 April Thursday, 29 April

HW2 Week 4 Arabic Thursday, 6 May Tuesday, 11 May Thursday, 27 May 
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Annexure 4 

AY 2020-21
HW SCHEDULE 

TERM 3 FOR YEAR 1 and 2 

Years HW 
No. 

Subject HW Date of Issue Submission Dates 

1 – 2 1 English, Math and Arabic 15/04/2021 18/04/21 to 21/04/21

1 – 2 1 Science, QH, SST, ISL 22/04/2021 25/04/21 to 28/04/21

1 – 2 2 English, Math and Arabic 06/05/2021 06/05/21 to 13/05/21

1 – 2 2 Science, SST 23/05/2021 23/05/21 to 27/05/21

NOTES: Qatar History only for Year 2 

HW SCHEDULE AY 2020-21 TERM 3 FOR YEAR 3 to 10 

ONLINE Portal HW

Years HW 
No. 

Subject HW Date of Issue Submission Dates 

3 – 10 1 English, Math and Arabic 22/04/21 24/04/21 to 29/04/21

3 – 10 2 English, Math and Arabic 29/04/21 01/05/21 to 06/05/21

3 – 10 3 English, Math and Arabic 06/05/21 08/05/21 to 12/05/21

Years HW 
No. 

Subject HW Date of Issue Submission Dates 

3 – 10 1 Science, QH, SST, ICT, ISL 
and all Options

22/04/21 24/04/21 to 29/04/21

3 – 10 2 Science, SST, ICT, ISL and all 
Options 

06/05/21 08/05/21 to 12/05/21
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AY 2020-21
TERM 3 

CAS TEST SCHEDULE FOR YEAR 1 and 2 

YEAR SUBJECT CAS 1 Date CAS 2 Date 

1 – 2 English 19-04-21 30-05-21

1 – 2 Mathematics 20-04-21 31-05-21

1 – 2 Arabic 21-04-21 01-06-21

YEAR SUBJECT CAS 1 Date CAS 2 Date 

1 – 2 SST 22-04-21 02-06-21

1 – 2 Science 25-04-21 03-06-21

2 QH (only Y2) 26-04-21

1 – 2 Islamic 27-04-21

AY 2020-21 TERM 3 CAST TEST SCHEDULE FOR YEARS 3 to 10

YEAR SUBJECT CAS 1 Date 

3 - 10 English 25/04/21

3 - 10 Mathematics 26/04/21

3 - 10 Arabic 27/04/21

YEAR SUBJECT CAS 1 Date 

3 - 9 SST 28/04/21

3 - 9 Science 29/04/21

3 - 10 ICT 02/05/21

3 – 9 Islamic / Islamiyat 06/05/21

3 – 9 QH 09/05/21
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AY 2020-21 TERM 3 CAST TEAST SCHEDULE FOR YEARS 3 to 10

YEAR SUBJECT CAS 1 Date 

Year 10 

BIOLOGY 27/04/21

PHYSICS 02/05/21

CHEMISTRY 03/05/21

ECONOMICS 05/05/21

ACCOUNTING 06/05/21

BUS ST 09/05/21

EVM 10/05/21

Year 10 TRAVEL AND TOURISM 04/05/21

TALEB GROUP OF SCHOOLS – END OF TOPIC QUIZ SCHEDULE
AY 2020-21 TERM 3 – Year Groups 4 -10

Week Date for Quiz Y 4-9 Y 10 

2

20-Apr-21 English English 

21-Apr-21 Math Math 

22-Apr-21 Arabic Arabic 

25-Apr-21 Science Physics, Biology 

3 26-Apr-21 SST Business Studies, Travel & Tourism 

27-Apr-21 Islamic St Islamic St

28-Apr-21 Chemistry, EVM 

2-May-21 Accounting, Economics 

3-May-21 English English 

4 4-May-21 Math Math

5-May-21 Arabic Arabic 

6-May-21 Qatar History Physics, Biology

9-May-21 Science Chemistry, EVM

10-May-21 SST Business Studies, Travel & Tourism 

5 11-May-21 Islamic St Islamic St, Accounting, Economics 



How to login
كيفية تسجيل الدخول

Enter the schools URL in the address bar of the web browser.

أدخل رابط مدرستك الذي باألسفل في المتصفح

The URL for the TG Schools are as follows:

DMIS : https://dmisqatar.com 

CIS : https://cisqatar.net 

TCS : https://tcsqatar.com 

Alpha : https://acsqatar.net

Beta : https://www.betacambridge.com

https://acsqatar.net/
http://www.betacambridge.com/


How to login

Click on the tab “Parents” اضغط على أولياء األمور

Click on Parent Portal to login.اضغط على بورتال أولياء األمور لتسجيل الدخول

Now, Click on Digital Campus اضغط على



Type your login PARENT ID and PASSWORD اكتب اسم المستخدم وكلمة السر

Click on Sign In.اضغط على تسجيل الدخول

If you do not remember your Parent ID, kindly refer to your fee receipt.

Parent ID is mentioned on it.في حالة نسيان اسم المستخدم ستجده مذكور في ايصال المصروفات

P1234

5



Reset Password
إعادة ضبط كلمة السر

If you do not remember your Password, click on reset password link as 

shown belowاضغط على إعادة ضبط كلمة السر

Reset Password

Enter your Parent ID as login ID and the mobile number you have 

registered in the school system أدخل اسم المستخدم ورقم الهاتف المسجل في

المدرسة

Note: Enter the mobile number with country code. 

Only 3 OTPs can be generated within 24 hours



Dashboard

On successful login, you will be re directed to the Dashboard.
The Dashboard of the Parent Portal consists of multiple tiles and information that is 

linked to each tile.سيتم تحويلك لصفحتك الخاصة التي بها العديد من العناوين

Clicking on a specific tile will redirect you to the respective page.

اضغط على العنوان المراد لتحويلك إلى الصفحة الخاصة به       د

To access LMS للدخول إلى

Click on your child’s photograph and select your child as

shown below اضغط على صورة طفلك

Student Panel
When the parent clicks on student’s picture, the parent will be able to see the

screen shown below.بعد الضغط على صورة طفلك ستظهر الشاشة التالية

Click on LMS Moodle as shown LMS اضغط على

Click

here



LMS
After clicking on LMS Moodle, the main Dashboard for LMS will appear.
As mentioned on the screen, you can see upcoming events for your child to

track their daily chores.ستظهر شاشة كالتي باألسفل

Click on Calendar to view your child’s Daily Tasks

اضغط على التقويم إلظهار مهمات طفلك اليومية

After clicking on Calendar, the below image will appear.

Now, change the Month to Day.غير من شهر إلى يوم

As you select Day, all the lessons that are scheduled for that day will be displayed.

At the mentioned time in the Zoom session, Join Meeting Tab will appear.

Click on the Join Meeting tab to join the Zoom session

اضغط على زر االلتحاق باالجتماع للدخول إلى االجتماع الخاص ببرنامج زووم



As you click on the Join Meeting Tab, the below screen will appear.

Click on Join Meeting once again to start the Zoom 

Session.اضغط على االلتحاق باالجتماع مرة اخرى ليبدأ االجتماع

Please note – There is no need to Sign In/Sign Up for any Zoom account.

AT THE END OF THE LESSON في
نهاية الدرس 
 The teacher will end the Zoom lesson.سينهي المدرس الحصة

 Parent will repeat the same steps to join the next lesson.

 سيقوم ولي األمر بإعادة الخطوات السابقة مرة أخرى لحضور االجتماع


