
 

 

4 September 2021 

 

Dear Parents/Guardians, 

 

Please be reminded that no study lists are sent home for Grades 1 to 4.  Please take note 

of the very important reminders below: 

 

What are the most important concepts for students to know in the lower levels? 

Reading and mental math form the foundation of the lower primary levels (Grades 1-

4).  Students with a strong reading comprehension and mental math level can perform 

well overall.   

 

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

SABIS® students in the lower primary are not required to “study” at home.  They 

benefit much more from using home review time for daily reading (15-30 minutes), 

spelling (5-10 minutes) and mental math practice (10 minutes). 

 

What should my child be reading daily? 

Daily reading should include reading from the SABIS® class readers and reading books, 

but also reading on the myOn platform – this is a powerful online library where your 

child can read a variety of books at his/her own reading level. 

 

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

 Students in Grade 3 and 4 (taking Levels DE and up) receive an exam schedule 

showing the concepts to revise for the weekly math and English AMS exams.   

 In addition to the daily reading, spelling and mental math, students should also 

complete their AMS sample questions on SDP every week and do the SDP online 

quizzes that are listed on the exam schedule. 

 

What should my child in Grade 1 or 2 do? 

 Students in Grade 1 and 2 (and those taking Level CD in Grade 3) should only be 

doing daily reading, spelling (phonics), and mental math practice to build a strong 

foundation. 

 A schedule will be sent home showing the reading, spelling and mental math to be 

revised every week. 

 

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

 

Regards, 

School Administration 



 2021 أيلول 4
 

 أولياء األمور األعّزاء،
 

يرجى مالحظة . 4إلى  1إلى أّنه لن يتّم إرسال أّي قوائم دراسّيٍة إلى المنزل للّصفوف من  يرجى االنتباه
 :المهّمة جًدا أدناهالمالحظات 

 
 ما هي أهّم المفاهيم اّلتي يجب على الّطّّلب معرفتها في المستويات الّدنيا؟

يمكن للّطاّلب (. 4-1الّصفوف )تشّكل القراءة والحساب الّذهنّي أساس المستويات االبتدائّية الّدنيا 
 .بشكٍل عام  أن يقوموا بأداٍء جّيٍد  األقوياء في القراءة والفهم والحساب الّذهنيّ 

 
 لماذا ال يتّم إرسال قوائم الّدراسة إلى المنزل في المرحلة االبتدائّية الّدنيا؟

االستفادة ستكون أكثر  .في المرحلة االبتدائّية الّدنيا الّدراسة في المنزل® SABISال ُيطلب من طالب 
، (دقائق 10-5) ، واإلمالء(دقيقةً  30-15)عند  استخدام وقت المراجعة المنزلّية للقراءة اليومّية  بكثيرٍ 

 (.دقائق 10) وممارسة الحساب الّذهنيّ 
 

 ماذا يجب أن يقرأ طفلي يوميًّا؟
وكتب  the SABIS® class readers يجب أن تتضّمن القراءة اليومّية القراءة من كتاب القّصة

رنت، حيث يمكن لطفلك قراءة مفيدة  جدًّا على اإلنت ، وهي مكتبة  myOnالقراءة، والقراءة أيًضا من منّصة 
 .مجموعٍة متنّوعٍة من الكتب المناسبة للمستوى الخاّص به

 
 ما اّلذي يجب أن يفعله طفلي في الّصّف الثّالث أو الرّابع للمراجعة في المنزل؟

جدول امتحاناٍت يوّضح ( وما فوق DEاّلذين يدرسون المستويات ) 4و  3يتّلقى الّطاّلب في الّصّفين • 
 .األسبوعّية AMSهيم اّلتي يجب مراجعتها من أجل اختبارات الّرّياضيات والمفا
 AMS باإلضافة إلى القراءة اليومّية واإلمالء والحساب الّذهنّي، يجب على الّطاّلب أيًضا إكمال أسئلة• 

جراء اختبارات  SDPعلى   .عبر اإلنترنت المدرجة في جدول االمتحان SDPكّل أسبوٍع وا 
 



 يفعل طفلي في الّصّف األّول أو الثّاني؟ ماذا يجب أن
يجب أن ( في الّصّف الثّالث CDوأولئك اّلذين يدرسون المستوى )الّطاّلب في الّصّفين األّول والثّاني • 

 .، وممارسة الحساب الّذهنّي لبناء أساٍس قوي  (الّصوتّيات) يقوموا بالقراءة اليومّية، واإلمالء
يوّضح الجدول المطلوب من القراءة واإلمالء والحساب . منزل كّل أسبوعٍ سيتّم إرسال جدوٍل إلى ال• 

 .الّذهنّي للمراجعة
 

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

 أطيب الّتحّيات
 إدارة المدرسة

 
 

 

 ،دەیک و بابێن بەرێز

هیڤیە سەحکەنە ئەڤان  4تا  1چ لیستێن خواندنێ نا هێنە فرێکرن بو مال یێن پولێن هیڤیە ئاگەهدار بن 

 تێبینیێن ل خوارێ: 

  
 ؟ دانزم ێنئاستد  بزانیت پێدڤیەقوتابى  وك و هزر چنەما ەبن ئەرێ گرنگترین

خواندن و  ێن( قوتابی4-1) بو ئاستێن بەرەتی یێن نزمخواندن و بێرکاریا مێشکی بنەمایێن سەرەکینە 

 تێگەهشتنەکا باش هەی و بێرکاریا مێشکی دشێن کارێن خو باش ئەنجام دەن. 

 

  مال بو قوناغێن بنەرەتی و ئاستێن نزم؟  ناهنێرینە خواندنێ بابەتێن ێنلیست ژ بەر ژ

ئەو  ناهێتە کرن ل مال بخوینن ئەوێن د قوناغێن سەرەتایی یێن نزم دا. سابیس  ێنقوتابیداخاز ژ 

و  خولەک( 30-15)باراپتر مفای وەردگرن بو بکارئینانا دەمێ پێداچوونا خواندنێ بو خواندنا رۆژانە 

 (. كەخول10) راهێنانێن بیرکاریا مێشکی وك ەخول( 10-5) رێنڤیسێ

 

 ؟بخوینیت چ ئەرێ زراوکێ من رۆژانە

پەرتووکێن و  the SABIS® class readers رۆژانە بخوینیت پەرتووکێن چیروکانپێدڤیە 

، بخوینیت کو پەرتووکخانەیەکا مفایە ل سەر ئنترنێتێ myOn ل سەر پروگرامێ هەروەسا، خواندنێ 

 زاروک دشێت پەرتووکێن جوراو جور و گونجای بن لگەل ئاستێ وی یێ تایبەت بخوینیت. 

 



 

 

  چ پێدڤیە بکەت بو پێداچوونا مال؟  4یان  3زاروکێ من یێ پوال 

  کو  4و  3قوتابیێن پوال ( ئاستىDE خشتو بلند تر وەردگرن )بابەتێن  وەردگرن ئەزموونان ێ

  پێداچوونێ تێدا دهێنە دیارکرن بو ئەزموونێن حەفتیانە یێن بیرکاری و زمانێ ئنگلیزی. 

 

 پسیارێن قوتابی هەروەسا پێدڤیە  ، زێدەباری خواندنا رۆژانە، رێنڤیس و بیرکاریا مێشکی

AMS  ل سەر تەمام بکەن SDP  حەفتیانە و ئەزموونێن بچویک یێن ئونالین ل ب شێوەکێ

 .  ئەزموونان ەوێن هاتینە دیارکرن ل سەر لیستێنئ ئەنجام بدەن SDPسەر 

 

 ؟ 2و  1زاروکێ من پێدڤیە چ بکەت ل پوال 

  2و  1قوتابی د پولێن ( دگەل ئەوان ئەوێن ئاستێCD  وەردگرن دا 3د پوال ) پێدڤیە بتنێ

و بیرکاریا مێشکی بو ئاڤاکرنا (، دەنگەکان) رێنڤیس ، ئەنجام بدەن خواندنا رۆژانە

 بنەمایەکێ ب هێز. 

  خشتەک دێ هێتە فرێکرن بو مال تێدا دیاربیت خواندن، رێنڤیس و بیرکاریا مێشکی داکو

 بهێتە پێداچوون کرن حەفتیانە.

 

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

 

 دگەل رێزو سالڤان 

 رێڤەبەریا قوتابخانێ

 

 


