
  

 

 

Dear Parents and Students, 

Due to the successful launch of the online classes, we are now ready to roll out more subjects to get our 

students closer to their normal school day.   

Make sure that you download your new timetable from the SABIS® Digital Platform before the start of 

next week’s classes.  The new timetable will start on Sunday, April 5th, 2020. 

The students’ TEAMS calendars will be updated based on this new timetable.   

Here are some of the changes that were made: 

 The 2nd language lessons were added for Grades 1-12. 

 The French 3rd language lessons were added for Grades 5-9. 

 Multiple additional subjects were added for Grades 10-12.  

 For some subjects, the number of lessons were included to allow teachers to cover the needed 

material. 

The added lessons on the timetable will help us move closer to a “normal” school day.  This is crucial to 

ensure that our students’ education is not negatively affected by the current situation, and we need to 

ensure that our students’ quality of education continues. 

In additional to the updated timetable, the Student Life Organization® will be launching additional online 

academic support sessions run by tutors for students who need extra help.  These will take place after 

school hours. 

Thank you for your continued support.  As a SABIS® family working together, we can ensure that our 

children don’t fall behind in their education during this time. 

 

Warmest regards 

ISC-Erbil Administration 

  



  

  ,زێرەب یباوان كویدا

 اتریز یتەباب نەیئاماد ەمێئ ەوەئ رەبەل ەناوێه ستەدەب یوتنەركەس نیاڵنۆئ ەیوان ەیوەب نڵیشحاۆخ

 .انۆیخ ەیژانۆر ییئاسا یمەستیس رەس ەنەبگ كانمانییەقوتاب ەیوەئ ۆب تێرنەنتیئ رەس ەنەیبخ

 Student انیقوتاب یتەبیتا یتیسا رەسەل یدابگر ەفتانەه یكانەتەباب ەیخشەن ەیوەئ رەسەل ەبك ختەج

Digital Platform ەل ەفتانەه یكانەتەباب ەیشەخە, نبكاتێپ ستەداهاتوو د ەیفتەه یكانەوان ەیوەئ شێپ 

  .2020-4-5 ەیمەكشیە یروارەب

 یماەبن رەسەل ەوەتێكرەد ێنو TEAMS مزیت فتۆسۆكریما ەیرنامەب رەسەل یقوتاب ەیفتانەه ەیخشەن

 .2020-4-5 ەیەیمەكشیە مەئ تێچەردەد ەیكێنو ەخشەن

 :ەكانییەانكارۆڕگ ەل كێندەه ەوەخوار ەل

  12-1 یكانەلۆپ ۆب تێكرەد ادیز مەدوه یزمان •

 9-5 یكانەلۆپ ۆب تێكرەد ادیز ینسەرەف یزمان •

 12-10 یكانەلۆپ ۆب تێكرەد دیزا ەكید یتەباب كەڵێمۆك •

 بكات واوەت ەكەتەباب یباش ەب ستاۆمام ەیوەئ ۆكران ب ادیز ەوان كەیەژمار تەباب كێندەه ۆب •

 

 ەیوەئ ۆب ەنگیگر شەمە, ئتێبب ەقوتابخان ییئاسا ەیژانۆر كەو كاتەكراون وا د ادیز ەیتانەباب وەئ

 ەب ربوونێف یئاست نەیوا بك تێبە, دەكات مەئ یكانەرهاتەسەب ۆیه ەب تێوەكەپاش ن یقوتاب یربوونێف

  .تێب وامەردەب یرزەب

 ەب كاتەدێپ ستەد SLO انیقوتاب یانیژ یكخراوێر ێیر ەل ستاۆ, مامەفتانەه ەیخشەن یانكارۆڕگ ەل ێب

 ییتاۆك یدوا ەوانان مە, ئەیەكید یتەارمی ەب انیستیوێپ ەیانییقوتاب وەئ ۆب یمیكادەئ یكردن زێهەب ەیوان

  .تێبەد ەقوتابخان یكات

 ەیوەل نیب اینڵ, با دنەیكەكار د ەوەكێپ سیساب یكێزانێخ كە, ونەیكەد وامتانەردەب یهاوكار ۆب سوپاس

 .داەكات مەل ونەكەپاش ن كانمانڵەمندا

 

  ,زمانێر ەڵگەل

 

  ەقوتابخان یتیەراەبەوێرەب



  

 أعزائنا أولیاء األمور والطالب  

نظراً لنجاح تجربة التعلیم عبر اإلنترنیت، فإننا جاهزون اآلن إلضافة المزید من المواد التعلیمیة إلى هذه 

من أجل خلق جو دراسي للطالب قریب من یومهم الدراسي اإلعتیادي في المدرسة.التجربة   

 
 SABIS® Digital Platformنرجو مراجعة وتحمیل الجدول الدراسي الجدید من منصة 

قبل بدء الدروس في األسبوع المقبل حیث سيبدأ الجدول الدراسي الجديد في يوم األحد 
 الموافق ٥ نيسان ٢٠٢٠.

 
 

TEAMS calendarsسیتم تحدیث  الخاص بالطالب باإلعتماد على الجدول الدراسي الجدید.   

 في أدناه بعض التغییرات التي تم إجراؤها:-

.12-1تم إضافة اللغة الثانیة للصفوف من  ●  

.9-5تم إضافة اللغة الفرنسیة )اللغة الثالثة( للصفوف من  ●  

.12-10تمت إضافة عدة مواد دراسیة للصفوف من  ●  

لبعض المواد الدراسیة، سیتم زیادة عدد الحصص لمساعدة المعلمین على تغطیة المواد التعلیمیة  ●

 المطلوبة.

 

ستساعدنا المواد التعلیمیة المضافة إلى الجدول الدراسي على اإلقتراب من الیوم الدراسي "اإلعتیادي"، 

همیة لضمان عدم تأثر طالبنا سلباً بالظرف الراهن وضمان استمرار تقدیم تعلیم بجودة وهذا أمر بالغ األ

 عالیة لهم.

 

باإلضافة إلى تحدیث جدول الدروس اإلسبوعي، ستطلق    (SLO)®Student Life Organization 

لى الطالب محاضرات إضافیة للدعم األكادیمي عبر اإلنترنیت، سیقوم المعلمون بتقدیم هذه المحاضرات إ

 الذین یحتاجون إلى هذه الدروس اإلضافیة، ستقدم هذه الدروس بعد ساعات الدوام الرسمي.

 

®SABISنثّمن دعمكم المتواصل، نعمل في  كعائلة واحدة، یمكننا العمل سویة لضمان استمرار تعلیم أطفالنا  

 خالل هذه األیام.

 

 تحیاتنا الحارة

 

 إدارة مدرسة الشویفات الدولیة
 


