
 

 

 

14 December, 2021 

 

Dear Parents/Guardians, 

 

Please be reminded that no study lists are sent home during the term for Grades 1 to 4.  

All material covered in class is shown on the AMS Exam Schedules (E-F) and Daily 

Review Schedules (C-D). 

 

Why are study lists not sent home in the lower primary? 

• Students benefit more from continuous review.  By following the AMS Exam 

Schedules (E-F) and the Daily Review Schedules (C-D), students develop healthy 

study habits that are more effective. 

• We want all students to get into the habit of doing their daily and weekly review.  

This will help them retain more information and it is more effective than studying 

right before exams. 

 

What should my child be reading daily? 

• Daily reading is key in the lower school.  Students who improve their reading levels 

cope better with all subjects and find it easier to retain information for longer.   

• Daily reading should be done from the SABIS® class readers and reading books, as 

well as the myOn platform – a powerful online library with thousands of books. 

• Grade 1 students will start receiving their myOn information during this term. 

 

What should my child in Grade 3 or 4 do for revision at home? 

• Daily reading (at least 30-45 minutes), with spelling and mental math (check the 

Daily Review Schedule). 

• Complete the SDP end-of-unit quizzes every week, as per the AMS Exam Schedule 

(column to the right).  Students read through the material before doing the quiz – this 

is good review and extra reading practice. 

• Do weekly AMS review – sample questions and online quizzes are uploaded to SDP.   

 

What should my child in Grade 1 or 2 do for revision at home? 

• Daily reading (at least 30-45 minutes), with spelling and mental math (check the 

Daily Review Schedule). 

• Complete the SDP online courses every week as per the Daily Review Schedule 

(column to the right).   

 

You can contact your child’s AQC for any further questions. 



 2021كانون األّول  14
 

 ،أولياء األمور األعّزاء
 

ستكون جميع  . 4إلى  1يرجى االنتباه إلى أّنه لن يتّم إرسال أّي قوائم دراسّيٍة إلى المنزل للّصفوف من 
،  Fو Eللمستويين  AMSالّدروس اّلتي يتّم تدريسها في الفصل الّثاني ظاهرًة من خالل جدول امتحانات 

  .Dو  Cوفي جداول المراجعة اليومّية للمستويين 
 
 

 ل قوائم الّدراسة إلى المنزل في المرحلة االبتدائّية؟ لماذا ال يتّم إرسا
 AMSيستفيد الّطاّلب أكثر من المراجعة اليومّية، وذلك تبًعا للمطلوب في جدول امتحانات  •

وبذلك تتشّكل لدى الّطاّلب   .Dو  C، وفي جداول المراجعة اليومّية للمستويين Fو Eللمستويين 
 .عاداٌت دراسّيٌة  أفضل بكثيرٍ 

نريد أن يعتاد الّطاّلب على المراجعة اليومّية واألسبوعّية. سيساعدهم ذلك على االحتفاظ  •
 بالمعلومات، وهذا أفضل بكثيٍر من الّدراسة قبل االمتحانات مباشرًة. 

 
 ماذا يجب أن يقرأ طفلي يوميًّا؟

الّطاّلب اّلذين يرفعون من مستوى  . اليومّية هي مفتاح الّنجاح في المرحلة االبتدائّيةالقراءة  •
قراءتهم، يستطيعون الّتعامل بشكٍل أفضل مع جميع المواّد، ويستطيعون االحتفاظ بالمعلومات 

 . لفترٍة أطول
  the SABIS® class readersيجب أن تتضّمن القراءة اليومّية القراءة من كتاب القّصة  •

ا على اإلنترنت، حيث myOnوكتب القراءة، والقراءة أيًضا من منّصة  ، وهي مكتبٌة مفيدٌة جدًّ
 . تحوي آالًفا من الكتِب المنّوعةِ 

 في هذا الفصل الّدراسّي. myOnسيبدأ طاّلب الّصّف األّول بتلّقي معلوماٍت عن منّصة الكتب  •
 
 

 



 كيف يقوم طفلي في الّصّف الّثالث أو الّرابع بالمراجعة في المنزل؟ 
، باإلضافة إلى الّتدّرب على اإلمالء والحساب (دقيقًة على األقلّ  45 –  30)القراءة اليومّية  •

 (.يرجى تفّقد جداول المراجعة اليومّية)الّذهنّي 
كّل أسبوٍع، وذلك وفًقا لجدول   SDPإكمال أسئلة اختبارات نهاية المحور الموجودة على   •

)الخانة اليمنى(. يقرأ الّطاّلب الماّدة قبل القيام باالختبار، حيث تعّد تلك القراءة  AMSاختبارات 
 مراجعًة مفيدًة وتدريًبا إضافيًّا على القراءة. 

 .SDP. تّم تحميل نماذج من األسئلة واالختبارات على AMSالقيام بمراجعٍة أسبوعّيٍة لـ  •
 

 كيف يقوم طفلي في الّصّف األّول أو الّثاني بالمراجعة في المنزل؟ 
، باإلضافة إلى الّتدّرب على اإلمالء والحساب (دقيقًة على األقلّ  45 –  30)القراءة اليومّية  •

 (.يرجى تفّقد جداول المراجعة اليومّية)الّذهنّي 
كّل أسبوٍع، وذلك وفًقا  SDPعلى   online coursesإكمال أسئلة الّدورات عبر اإلنترنت  •

 )الخانة اليمنى(.  لجداول المراجعة اليومّية
 

 . األكاديمّية المسؤولة عن طفلك ألّية أسئلٍة أخرى يمكنك االّتصال بمسؤولة الّناحية 
 

 أطيب الّتحّيات 
 إدارة المدرسة 

 

 ، دەیک و بابێن بەرێز

  ن ، هەمی ئەو کەرەستێ4تا  1چ لیستێن خواندنێ نا هێنە فرێکرن بو مال یێن پولێن هیڤیە ئاگەهدار بن 

و لیستێن  (E-F) هێنە دیارکرن  AMS نێندناڤ خشتێ ئەزموو دێ دناڤ پولێ دا دهێنە خواندن 

 .  (C-D)پێداچوونێ یێن رۆژانە 

  
   مال بو قوناغێن بنەرەتی و ئاستێن نزم؟   ناهنێرينە  خواندنێ  بابەتێن  ێنليست چژ بەر  

 

زاروک باراپتر مفای ژ پێداچوونا رۆژانە وەردگریت، ئەوژی ل دویف خشتێ ئەزموونێن   •

AMS   بو ئاستێنE    وF  ، ێداچوونێ دا یێن ئاستێن و و د خشتێن پD    وC  . 

 فتیانە ببیت. ئەم حەز دکەین قوتابی فێری پێداچوونا رۆژانە و حە •

 



 ؟ بخوينيت  چ ەرێ زراوکێ من رۆژانەئ

تێ خواندنا خو بلند ەتی دا. ئهو زاروکێن ئاس ناغا بنهر خواندنا رۆژانه کليال سهرکهفتنێ يه د قو  •
ن پێزانينا بو ماوەکێ درێژ ل دکهن دشێن سهرەدەريهکا باش دگهل ههمی بابهتان بکهن. و دشێ 

 دەف خو بهێلن.  
پەرتووکێن  و   the SABIS® class readers پەرتووکێن چیروکانرۆژانە  پێدڤیە  •

بخوینیت کو پەرتووکخانەیەکا مفایە ل سەر  MyOn  ل سەر پروگرامێ هەروەسا، خواندنێ 

   ئنترنێتێ
يا خواندنا  myOn وەرگرتنا پێزانينان ل سهر پالتفورمادێ دەستپێکهن ب  1پوال  ێنقوتابي  •

 پهرتوکان د ئهڤی وەرزی دا. 
 

   چ پێدڤيە بکەت بو پێداچوونا مال؟  4يان  3زاروکێ من يێ پوال 

 . رێنڤیس و بیرکاریا مێشکیدگهل  (نخولهکا  45  – 30) خواندنا رۆژانه •
حەفتیانە و ئەزموونێن  ب شێوەکێ  SDP ل سەر تەمام بکەن  AMSپسیارێن هەروەسا پێدڤیە  •

  ەوێن هاتینە دیارکرن ل سەر لیستێنئ ئەنجام بدەن SDPبچویک یێن ئونالین ل سەر 

 .   ئەزموونان

 SDP هندەک سامپلێن پسياران هاتينه دانان ل سهر. AMS ێداچوونا رۆژانه ل سهرپ •

 

 ؟  2و  1زاروکێ من پێدڤيە چ بکەت ل پوال 

 

و بیرکاریا مێشکی   رێنڤیس، ن( خولەکا 40تا  30)پێدڤیە بتنێ خواندنا رۆژانە ئەنجام بدەن  •

 بو ئاڤاکرنا بنەمایەکێ ب هێز. 

ل  ،حەفتیانە SDPل سهر  online coursesتەمامکرنا پسیارێن خولێن ل سەر ئنترنێتێ   •
 رۆژانە.  دویف خشتێ پێداچوونا 

 و هەر پسیارەکێ هوین دشێن پەیوەندیێ ب سەرپەرشتارا ئەکادیمی یا زاروکێ خو بکەن.  ب

 

 دگەل رێزو سالڤان  

 رێڤەبەریا قوتابخانێ 

 


