
Articles written at multiple reading levels (Lexile

levels).

Quizzes over the article content.

Discussion questions or writing prompts.

Options for students to leave comments on the

articles.

Audio versions of the articles.

Below is a list of some useful websites, that provide
current event and general interest articles for students. 

Many of these sites provide additional resources
such as:

AKNS ZAJEL
NEWSLETTER

#1 - CommonLit
Offers a free collection of fiction and nonfiction for 3rd-12th grade classrooms, searchable by

Lexile, grade, theme, genre, literary device, or common core standard.

#2 - Time for Kids
News and articles from Time, written for students K through 6th grade, with some articles

including versions in multiple reading levels. 

#3 - ReadWorks 
1000's of nonfiction and fiction passages with curriculum and supports designed to improve

comprehension.

 

 

 

Read More on techlearning.com
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All of these sites are free, although some may require you to

register to log in, or to provide your students with a code to access

the articles. Some of the sites also have paid versions with

additional features, but all provide at least access to the articles at

no cost. Some of the sites are also providing updates on

coronavirus.

In English

We recommend 
parents help

https://www.commonlit.org/en/library
https://www.timeforkids.com/g56/
https://www.readworks.org/
https://www.techlearning.com/news/15-awesome-article-sites-for-students


A new interesting Morning Show is starting in Semester 2, and

we are giving the opportunity to our parents and students to

lead it.

AKNS Morning Majles is a morning show that happens every

Thursday as of Semester 2 , that will be presented by our

students interviewing our parents, authors, teachers and public

speakers and talk about many topics of the whole school

community interest.

Parents’ Opinions on Education 2020-2021

The KHDA Parents’ Survey, #BecauseYouSaidSo, is open now until

Thursday, February 11. It takes just 10 minutes to complete. 

Follow the link : Click Here

Because You Said So!

Announcement: 
A call to our Parents and Students!

SIGN UP NOW!
AKNS Morning Majles - Parents Participation Form

AKNS Morning Majles - Students Participation Form

Parents and Students Feedback :
After School Extra Curricular Activities -
Semester 1:

We kindly ask our dear parents and students to

complete the short feedback survey about our  after

school ECA conducted in semester 1 and that will

continue until the end of February.

Tell us What Went Well and What we need to
improve  maximum by  4 February 2021 : Click Here

https://touch.khda.gov.ae/s/MQf6NgNJ_IQae30jDyEa
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=3Kez0n7Vf0GQrRSbhy6aoSAnjSuL45NGmV3xxW5DujtUODlLSDA4MjREODBIWEZQRVdGQ01GSjRPTi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=3Kez0n7Vf0GQrRSbhy6aoSAnjSuL45NGmV3xxW5DujtUMDRUNjNTUDkyNVNWWE82OFZJWVJHVFI2Mi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=3Kez0n7Vf0GQrRSbhy6aoSAnjSuL45NGmV3xxW5DujtUREtZVE44WFVJT05aRTAxQTQ3SEdNTVQ3VC4u


“Each day of our lives we
make deposits in the memory

banks of our children.”

Reference to the approved School Calendar, this is a kind reminder

that student will have the End of Semester 1 break from Monday
February 1, 2021 until Thursday February 4, 2021.

Keep an eye on your email regarding back to school

announcement and importatnt communications.

 

PO Box 26780, Dubai - United Arab Emirates                            Tel: +971 4 2173900 Fax: +971 4 2824491                                                                

E-mail: info_akn@gemsedu.com                                                  Website: www.gemsakns.com 

Have a wonderful Weekend!

Newsletter Editor

Abeer  Saleh   Mar on

Reminder:
End of Semester 1 Break:

Our Social Media Channels

Website

F acebook

Instagram

Twtter

Art Instagram page

Library Instagram page

A post by KHDA:

Here are the TRUE stories of two parents in Dubai. Their situation was similar, but their behavior

was very different. Which one are you?

Check it in the following link : Click here

https://www.gemsakns.com/
https://www.facebook.com/gemsakns/
https://www.instagram.com/al_khaleej_national_school/?hl=en
https://twitter.com/akns_gems
https://www.instagram.com/akns_art/?hl=en
https://www.instagram.com/akns_art/?hl=en
https://www.instagram.com/aknsbookstagram/
https://www.instagram.com/p/CKg6NkMp7a2/?igshid=1b28wphhyu29k
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مقاالت مكتوبة باللغة اإلنجليزية مصنفة حسب مستويات

القراءة .

اختبارات قصيرة حول محتوى مقال معين.

أسئلة مناقشة .

خيارات للطلبة لترك تعليقات عىل المقاالت .

إصدارات الصوتية من المقاالت.

ندرج أدناه بعض المواقع اإللكترونية المفيدة والتي توفر

بعض المقاالت التي قد تهم طلبتنا األعزاء.

 

توفر العديد من هذه المواقع موارد إضافية مثل:
 

 

نشرة أسبوعية ألولياء األمور والطلبة

2 رقم  ر  ا إلصد ا  -  2021 ر  ي ا ن ي  28

نشرة زاجل
مدرسة الخليج الوطنية

مقاالت رائعة للطلبة : 

مواقع إلكترونية وموارد أخرى

جميع هذه المواقع مجانية ، عىل الرغم من أن بعضها قد يطلب منك التسجيل
لتسجيل الدخول ، أو لتزويد الطلبة برمز معين للوصول إىل المقاالت. تحتوي

بعض المواقع أيًضا عىل إصدارات مدفوعة مع ميزات إضافية ، ولكنها توفر

جميعها عىل األقل إمكانية الوصول إىل المقاالت دون أي تكلفة. توفر بعض

المواقع أيًضا مستجدات حول فيروس كورونا.

 

ّجانًا
م

قط
ة ف
يزي
نجل
 اإل
لغة
بال

CommonLit - 1 #
يقدم مجموعة مجانية من القصص الخيالية والواقعية للصفوف من الثالث وحتى الثاني عشر ، ويمكن البحث فيها عن طريق

مستوى القراءة صض1صأو الصف أو الموضوع أو الصنف أو نوع األدب .

 

Time for Kids - 2 #
أخبار ومقاالت مكتوبة للطلبة من الروضة وحتى الصف السادس ، ونسخ من بعض اإلصدارات مصنفة حسب مستويات

القراءة.

 

ReadWorks - 3 #
آالف النصوص الواقعية والخيالية مصممة لتحسين الفهم واالستعاب عن الطلبة.

 

techlearning  لقراءة المزيد زوروا الموقع اإللكتروني

نوصي بمساعدة
 أولياء األمور

https://www.commonlit.org/en/library
https://www.timeforkids.com/g56/
https://www.readworks.org/
https://www.techlearning.com/news/15-awesome-article-sites-for-students


يسرّنا أن نعلن عن بدء تنفيذ برنامج اإلذاعة الصباحي الجديد بداية الفصل

الدراسي الثاني ، ويسرّنا أن يشاركنا أولياء األمور والطلبة في تنفيذه .

 

برنامج اإلذاعة الصباحي المنّفذ من مجلس مدرستنا هو برنامج صباحي

يحدث كل يوم خميس اعتباًرا من الفصل الدراسي الثاني ، والذي

سيقدمه طلبتنا وسيستضيفون أولياء أمور ومؤلفين ومعلمين

وشخصيات عامة للتحدث في العديد من المواضيع التي تهم المجتمع

المدرسي بأكمله.

آراء أولياء األمور 2021-2020
 

نود تذكيركم بأن استبانة ولي األمر "صوتك مسموع" مفتوحة هذا العام حتى يوم الخميس
الموافق 11 فبراير، وال يستغرق ملؤها أكثر من 10 دقائق.

 

استخدم الرابط التالي : اضغط هنا

صوتك مسموع !

نداء ألولياء األمور والطلبة!

سارعوا بالتسجيل اآلن!
 نموذج تسجيل أولياء األمور

نموذج تسجيل الطلبة

تغذية راجعة من أولياء األمور والطلبة:
األنشطة الالمنهجية - الفصل الدراسي األول

نرجو من أولياء األمور والطلبة استكمال استبيان التغذية الراجعة حول

األنشطة الالمنهجية المنفذة خالل الفصل الدراسي األول والمستمرة حتى

نهاية فبراير 2021 .

 

من أجل تحسين خدماتنا، يرجى كتابة اقتراحاتكم ومالحظاتكم في

االستبيان في موعد أقصاه الخميس 4 فبراير 2021.

 

مالحظاتكم

 محلُّ اهتماِمنا !

https://touch.khda.gov.ae/s/MQf6NgNJ_IQae30jDyEa
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=3Kez0n7Vf0GQrRSbhy6aoSAnjSuL45NGmV3xxW5DujtUODlLSDA4MjREODBIWEZQRVdGQ01GSjRPTi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=3Kez0n7Vf0GQrRSbhy6aoSAnjSuL45NGmV3xxW5DujtUODlLSDA4MjREODBIWEZQRVdGQ01GSjRPTi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=3Kez0n7Vf0GQrRSbhy6aoSAnjSuL45NGmV3xxW5DujtUMDRUNjNTUDkyNVNWWE82OFZJWVJHVFI2Mi4u


"كل يوم في حياتنا نقوم
بتخزين الذكريات والتجارب في  

ذاكرة أبنائنا."

إشارة إىل التقويم المدرسي للعام الدراسي 2020-2021، نود تكيركم بأن عطلة نهاية

الفصل الدراسي األول ستكون من يوم االثنين 1 فبراير 2021 حتى الخميس 4 فبراير

.2021

يرجى تصفح بريدكم اإللكتروني باستمرار بخصوص أي تعميم حول العودة إىل المدرسة

وأي تعاميم هامة أخرى.

تذكير :
عطلة نهاية الفصل الدراسي األول:

تابعونا عبر قنوات التواصل االجتماعي الخاصة بالمدرسة :

الموقع اإللكتروني 

فيسبوك

انستغرام

تويتر

صفحتنا للفنون عىل انستغرام

صفحة المكتبة عىل انستغرام

نُشر بواسطة هيئة المعرفة والتنمية البشرية:

إليكم قصتان حقيقيتان عن أولياء أمور في دبي. مر كالهما بنفس الظروف إال أن سلوكياتهم اختلفت. أيهما أنت؟

 

اضغط عىل الرابط التالي 

بأمان هللا ورعايته،،

إعداد :
عبير صالح مارون

Abeer  Saleh   Mar on

https://www.gemsakns.com/
https://www.gemsakns.com/
https://www.facebook.com/gemsakns/
https://www.instagram.com/al_khaleej_national_school/?hl=en
https://twitter.com/akns_gems
https://www.instagram.com/akns_art/?hl=en
https://www.instagram.com/aknsbookstagram/
https://www.instagram.com/p/CKhU6iaBjlG/?igshid=xuvp8f50qtyq
https://www.instagram.com/p/CKhU6iaBjlG/?igshid=xuvp8f50qtyq

