
 
 

 

 
Welcome to a new school year! 
 
We are looking forward to starting the school year. We will start the school year online. As soon as 
we can return to campus, additional information will be sent to ensure a smooth transition to 
campus. 
 
Please note the following important information for all students joining KG1-G1 for the academic 
year 2020-2021: 
 
The first day of school for KG1-KG2 will be September 6th, 2020. 
The first day of school for G1 will be September 2nd. 
 
Orientation/Meet and Greet Sessions: 
We will hold optional, 2-hour Meet and Greet Sessions for KG-G1 from August 31st to September 3rd.  
 
The purpose of these meet-and-greet sessions is for the young students to be more familiar with 
their teachers before online lessons start.  Students that wish to participate will be organized into 
groups of no more than ten students. 
 
Visitors to campus will be required to wear a mask to enter campus and follow health and safety 
protocols.   
 
Book Collection: 
All hard cover books may be collected from the school in the designated collection area from 8:00 
a.m. to 3:30 p.m. Electronic versions of books will not be available for KG-G1 students. 
 
School Schedule/Timetable: 
 
School hours: 8:00 a.m. to 1:50 p.m. 
Timetables: School timetables can be found by logging into the SABIS Digital Platform.  
 
Microsoft Teams Login Information: 

 
Please visit the link below and enter your child’s student number to obtain the username and 

temporary password: http://sabis.info/ 

 
 
User Guides: 

 
SABIS Digital Platform: https://digitalplatform.sabis.net/ 
Microsoft Teams: http://sab.is/XKDM5U 
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School Contact Information 
 

IT Department: +964 751 614 9442 
Distance Learning Team: distancelearning@iscerbil.sabis.net 
Reception: +964 750 416 4444 
Admissions: +964 750 860 8674 
School Contact Information: http://sab.is/DHMU9X  
 
SDP & SABIS Connect: The school will share information and updates via these platforms. Please 
also ensure that your current contact information and WhatsApp number are updated with the 
school as soon as possible. 
 

Meetings 
Our administrative staff are available for meetings by phone, online and on campus. If you require 
an in-person meeting, please note the below: 
 
School Visit Procedures 

• Schedule an appointment with reception 

• All visitors over the age of 6 must wear a mask to enter campus 
 

 
 

IT and Account Questions 
 

If you face any issues with your account or the online user experience, our experienced team is 
always ready to help. We encourage you to first check user guides or to contact us via the school 
information above. However, if you need additional assistance, we can schedule a hands-on 
demonstration for parents and students so that everyone is confident in using our digital tools. 
 

 بةخَير بَين بؤ ساَلى خوَيندنى نوَى !
نزيك  لة هةر كاتَيكى ،ضاوةِروانتان دةكةين بؤ دةستثَيكى ساَلى خوَيندنى نوَى . خوَيندن دةست ثَيدةكةينةوة بة شَيوةى ئؤناَلين 

 كة قوتاخبانة كرايةوة زانيارى زياترتان ثَيدةبةخشني . 
 -2020بؤساَلى خوَيندنى   (KG1 – G1) تكاية ئاطادارى ئةم زانياريانة طرنطانة بن بؤ  قوتابيانى باخضةى ساوايان و ثؤىل يةك

2021:  

  6/9/2020( دةست ثَيدةكات  KG1 – KG2يةكةم ِرؤذى قوتاخبانة بؤ قوتابيانى ) 
 2/9/2020دةست ثَيدةكات  (G1يةكةم ِرؤذى قوتاخبانة بؤ قوتابيانى ثؤىل يةك ) 

 ِرَيكخسنت / كؤبوونةوة بؤ يةكرتناسني : 
كؤبوونةوةى يةكرت ناسني بؤ قوتابيانى باخضةى ساوايان تا   كاتذمَير 2 ، دةبَيتهةَلبذاردن  رَيكخستنةكامنان بة

 . 3/9تا  31/8ثؤىل يةك لة 
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ئةجنامان لة ِرَيكخستنى ئةم كؤبوونةوةى يةكرت ناسينة بؤ ئةوةية كة قوتابيةكامنان زياتر مامؤستاكانيان بناسن بةر لةوةى دةست 
بة وانةى ئؤناَلين بكرَيت . ئةو قوتابيانةى كة ئارةزوو دةكةن بةشدار بن دابةش دةكرَين بةسةر  ضةند طرووثَيك كة هةر 

 قوتابي زياتر بَيت .  10ت لة طرووثةى نابَي
 ئةو ميوانانةى كة دَين يؤ قوتاخبانة دةبَيت دةمامك ببةسنت و ِرةضاوى ِرِينمايةكانى تةندروستى بكةن . 

 وةرطرتنى ثةرتووك : 
ى دواى  3:30ى بةيانى تا  8:00دةتوانن ثةرتووكةكان وةربطرن لة قوتاخبانة لةم شوَينةى كة بؤى ئامادةكراوة لة كاتذمَير 

 نيوةِرؤ . ثةرتووكى ئةلكرتؤنى بؤ قوتاتبانى باخضةى ساوايان و ثؤىل يةك بةردةست نيية . 
 

 خشتةى قوتاخبانة / خشتةى وانةكان :
 ى دوا نيوةِرؤ  1:50ى بةيانى . تا  8:00كاتذمَيرى قوتاخبانة : 

  . SABIS Digital Platformخشتةى وانةكان : دةتوانن خشتةى وانةكان بدؤزنةوة لةسةر 
 

 زانيارى ضوونة ذوورةوة لة مابكرؤسؤفت تيم :
َلةكةت و ى مندا  usernameتكاية سةردانى ئةم لينطةى خوارةوة بكة و ذمارة منداَلةكةت داخل بكة و بؤ دةستكةوتنى 

Password  . ى كاتىhttp://sabis.info/ 
 

 بةكارهَينةرى ِرابةر :
             SABIS Digital Platform: 
https://digitalplatform.sabis.net/ 
Microsoft Teams: http://sab.is/XKDM5U 

 

 زانيارى ثةيوةنديةكانى قوتاخبانة
 964 751 614 9442+(   ITبةشى ئةلكرِتؤنى ) 

  :distancelearning@iscerbil.sabis.netتيمى فَيربوونى ماوة :  
 4444 416 750 964+ثرستطة  : 

 8674 860 750 964+ناونووسكردن : 
  http://sab.is/DHMU9X : زانيارى ثةيوةنديةكانى قوتاخبانة

 

SDP & SABIS Connect : قوتاخبانة هةموو زانياريةكان باَلودةكاتةوة لةسةرPlatform تكاية دَلنيابة كة زانيارى تةواو .
 لةسةر ذمارةى نوَيى ثةيوةنديت لةسةر واتساب  بدةيت بة قوتاخبانة بة زووترين كات . 

 
 ضاوثَيكةوتن

كارمةندانى بةِرَيوةبةرايةتيكةمان ضاوثَيكةوتن دةكةن بة تةلةفؤن , ئؤناَلين ياخود لة قوتاخبانة , ئةطةر دةتةوَيت ضاوثَيكةتنى 
 كةسى بكةيت تكاية ئةم خااَلنة ِرةضاو بكة : 

 
 هةنطاوةكانى سةردانى كردنى قوتاخبانة 

 ضاوثَيكةوتن ِرَيكبخة لةطةَل ثرستطة  •

 ساَل زياتر بَيت دةبَيت دةمامك ببةستَيت كة دَيت ناو قوتاخبانة  6هةرميوانَيك تةمةنى لة  •
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 ثرسياركردن لةبةشى ئةلكرِتؤنى 
دانتان. سةرةتا ئةطةر دووضارى هةر كَيشةيةك بويت دةربارةى ئؤناَلين , تيمى شارةزا هةموو كاتَيك ئامادةية بؤ يارمةتى 

دَلنيابنةوة لةسةر ِرابةرى بةكارهَينةر ياخود ثةيوةندى بة قوتاخبانةوة بكةن بةم زانيارى قوتاخبانة سةرةوة . هةرضونَيك بَيت , 
 ئةطةر ثَيويستت بة يارمةتى بوو,

تاوةكو هةموو زانياريةكان وةربطرن ئَيمة دةتوانني ضاوثَيكةوتنَيك ِرَيكبخةين نيشانى هةموو باوان و قوتابيان بدةين لةيةك كاتدا 
 . 

 
 

 مرحبًا بكم بالعام الّدراسّي الجديد،
 

نحن نتطلّع إلى بدء العام الّدراسّي الجديد. سيبدأ العام الّدراسّي الجديد بنظام التّعليم اإللكترونّي )عبر اإلنترنت(. بمجرد 
معلومات إضافيّة لضمان اإلنتقال الّسلس إلى المدرسة. سيتّم إرسال أن نتمّكن من العودة إلى حرم المدرسة،   

 : 2021-2020للعام الّدراسّي   KG1-G1يرجى مالحظة المعلومات المهّمة التّالية لجميع الّطاّلب الملتحقين بالّصفوف 

 . 2020أيلول   6في   KG1-KG2أّول يوم دراسّي لصفوف سيكون 

 . 2020ول أيل 2سيكون أّول يوم دراسّي للّصّف األّول في 

 
 جلسات التّوجيه/ اللّقاء والتّرحيب:

 أيلول. 3آب  وحتى   31من   KG1 –Kg2سنعقد جلسات اختياريّة لالجتماع والتّرحيب  لمّدة ساعتين ل

الغرض من جلسات اإلستقبال والتّرحيب هو أن يتعّرف الّطاّلب الّصغار إلى معلّماتهم ليكونوا أكثر دراية بهم قبل البدء  
بالّدروس عبر اإلنترنت . سيتّم تنظيم  الّطاّلب الّراغبون في المشاركة في مجوعات التزيد عن عشرة طاّلب في كّل 

 مجموعة.
 سيُطلب من أولياء األمور ارتداء الكمامة للّدخول إلى المدرسة مع اإللتزام بشروط الّصّحة والّسالمة. 

 
 استالم الكتب

صباًحا   8:00بهذه المراحل من المنطقة المخصّصة لتوزيع الكتب في المدرسة من الّساعة يمكن استالم الكتب الخاّصة 

 بعد الّظهر . لن يكون هناك كتب إلكترونيّة لطاّلب مراحل الّروضة األولى وحتى طالب الّصّف األّول.  3:30وحتّى 

 
 جدول الّدروس /والمواعيد المدرسيّة

 الّظهر  بعد 1:55وحتّى  8:00ساعات المدرسة من 

 الّرقميّة.  SABISجداول الّدروس والمواعيد المدرسيّة: يمكن الحصول عليها عن طريق تسجيل الّدخول إلى منّصة 

 
 Microsoft Teamsمعلومات تسجيل الّدخول إلى 

المؤقّتة  يرجى زيارة الّرابط أدناه  وإدخال رقم الّطالب الخاّص بطفلك للحصول على اسم المستخدم وكلمة المرور 
(http://sabis.info/ ) 

 دليل المستخدم 
 )/https://digitalplatform.sabis.net(   الّرقميّة SABISمنّصة 

Microsoft Team  )http://sab.is/XKDM5U(   
 

 IT+964 751 614 9442)قسم تكنولوجيا المعلومات) 
  distancelearning@iscerbil.sabis.netفريق التّعليم عن بعد

 4444 416 750 964+ االستعالمات :

 8674 860 750 964+ التّسجيل :
  http://sab.is/DHMU9X معلومات االتّصال بالمدرسة : 

 

SDP and SABIS Connect 
 ستشارك المدرسة المعلومات والتّحديثات عبر هذه األنظمة األساسيّة

 مع المدرسة في أقرب وقت ممكن .  WhatsAppيرجى أيًضا التأّكد من تحديث معلومات االتّصال الحاليّة ورقم 
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 االجتماعات

 موّظفونا اإلداريّون مستعّدون إلجراء االجتماعات على الهاتف أو عبر اإلنترنت أو في المدرسة. 
 إذا كنت ترغب في اجتماع شخصّي، يرجى مالحظة ما يلي: 

 
 
 
 
 
 راءات الزيارة المدرسيّةإج
 

 تحديد موعد مع موّظفة االستعالمات  •
 سنوات للّدخول إلى المدرسة.  6ارتداء الكمامة لجميع األشخاص الّذين تزيد أعمارهم عن  •

 
 أسئلة تكنولوجيّة والحساب 

نشّجعك على  إذا واجهت أي مشكلة في حسابك عبر اإلنترنت، فإّن فريقنا المتمّرس  مستعّد دائما للمساعدة. نحن 
التّحقّق أّوالً من دليل المستخدم  أو االتّصال بنا عبر معلومات المدرسة المذكورة أعاله . ومع ذلك إذا كنت 

بحاجة إلى مساعدة إضافيّة، فيمكننا جدولة  عرض توضيحّي عملّي  ألولياء األمور والّطاّلب كي يتمّكن الجميع 
 من استخدام أدواتنا الّرقميّة بثقة . 

 
 

 


