
 
 

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 Grade 2 and above for the 
academic year 2020-2021: 
 
The first day of school will be September 2nd, 2020.  
 
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. 
 
School Schedule/Timetable: 
 
School hours: 8:00 a.m. to 2:35 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/ 

 
Tablet Requirements (Grade 3-4; Level E-N) 
Prior to downloading the AY2021 SABIS® e-books, students are required to: 

 Delete all e-book files from the tablet by going to File Manager or My Files, locating the 

net.sabis.bookshelf folder within Internal Storage or SD card and deleting it. 

 Install the following applications from the Google Play Store. 

o SABIS® E-books 
o SABIS® Keyboard 
o SABIS® Student Tablet Management (for restricting use of non-SABIS® applications 

during school hours) 

Note: Detailed instructions on how to set up a student tablet are available within the SABIS® 

Student Tablet Setup document on the SABIS® Digital Platform.  

Alternatively, you may ask the school administration for assistance. 

As a reminder, for the optimal experience, we recommend that tablets have the following technical 

specifications. 
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Recommended Specifications 

Operating System Android™ Version 9.0 or above 

Internal Storage 32 GB or above 

Processor 8 Core or above 

CPU Frequency 1.6 GHz or above 

Memory (RAM) 2 GB or above 

Screen Size 
(diagonal) 

10.1 inches or above 

Resolution 1920 x 1080 or above 

SD Card Supported Required 

Stylus Preferred 

Note: SABIS® E-books are supported only on Android™ tablets. 

Tablets with technical specifications less than the above recommendation may experience slower 

and/or inconsistent performances with the use of SABIS® digital products. 

Please note that a tablet purchased with the above technical specifications is expected to be usable 

for up to 3 years, after which a replacement may be expected. 

For AY2021, tablets with Android™ version below 7.0 may not be used.  

For AY2122, tablets with Android™ version 7.0 or below may not be used. 

 
User Guides: 

 
SABIS Digital Platform: www.digitalplatform.sabis.net 
Microsoft Teams: http://sab.is/XKDM5U 
E-Books: http://sab.is/D66EBV 
ILS: http://sab.is/41NEQX 
Video Tutorials: http://sab.is/C5D1B3 
 

School Contact Information 
 

IT Department:+964 750 647 3622 
Distance Learning Team: distancelearning@iscdreamcity.sabis.net 
Reception: +964 075 373 9444 
Admissions: +964 075 740 8406 
Academic Quality Controller: +964  075 864 3726 
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 
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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. 
 
 
 

 بةخَيربَين بؤ ساَلى خوَيندنى نوَى !
ضاوةِروانتان دةكةين بؤ دةستثَيكى ساَلى نوَيى خوَيندن, خوَيندن دةستثَيدةكةينةوة بة شَيوةى ئؤناَلين لةهةر كاتَيكى نزيك ئةطةر 

 قوتاخبانة كرايةوة زانيارى زياترتان ثَيدةبةخشني. 
  2021 - 2020بؤ ساَلى خوَيندنى  بةرةو سةر 2ثؤىل تكاية ئاطادارى ئةم زانيارية طرنطانة بن بؤ قوتابيانى 

  2/9/2020يةكةم ِرؤذى قوتاخبانة دةست ثَيدةكاتةوة لة 
 وةرطرتنى ثةرتووك : 

 دواى نيوةِرؤ.  3:30ى بةيانى تا 8:00دةتوانن ثةرتووكةكان وةربطرن لة قوتاخبانة لةم شوَينةى كة بؤى ئامادةكراوة لة كاتذمَير 
 خشتةى قوتاخبانة / خشتةى وانةكان 

 دواى نيوةِرؤ  2:35ى بةيانى تا  8:00كاتى قوتاخبانة : 
  SABIS®  Digital Platformخشتةى وانةكان : دةتوانن خشتةى وانةكان بدؤزنةوة لةسةر 

 زانيارى ضوونة ذوورةوة لة ماكرؤسؤفت تيم : 

ى منداَلةكةت و  usernameتكاية سةيرى ئةم لينكةى خوارةوة بكة و ذمارةى منداَلةكةت داخل بكةو بؤ دةستكةوتنى 
password  ى كاتى/http://sabis.info . 

 N – Eئاستى  4 – 3داواكاريةكانى تابلَيت : ثؤىل 
  دةبَيت ئةمانةى خوارةوة ئةجنام بداتدابةزَينَيت  2021قوتابى بةرلةوةى ثةرتووكى ئةلكرتؤنى ساَلى خوَيندنى 

  تةكةى بسِرَيتةوة بة ضوونة سةر ثةرتووكى ئةلكرِتؤنى لةناو تابلَيهةمووfile Manager  ياخودMy files  لة لينكى 
  net.sabis.bookshelf   لة Internal Storage  ياخود SD Card  . بدؤزةرةوة بيسِرةوة 

  ئةم ئةثلكةيشنانةى خوارةوة لةGoogle play Store  . دابةزَينة 

o SABIS® E- book  

o SABIS® Keyboard   

o SABIS® Student Tablet Management 

لةو   SABIS® Student Tabletشيكردنةوةى وردةكاريةكان كة ضؤن بتوانيت تابلَيتى منداَلةكان ئامادةبكةي لةطةَل 
 SABIS®  Digital Platformداكيؤمةنتى كة بةردةستة لةسةر 

ثةيوةندى بة قوتاخبانةوة بكةيت . وةك بريهَينانةوةيةك , منوونةى شارةزا , هانتان لةاليةكى ترةوة : بؤ يارمةتى دان ثَيويستة 
 دةدةين كة دةبَيت تابلَيتةكان ئةم خاسيةمتةندانةى تَيدابَيت .

 

Recommended Specifications 

Operating System Android™ Version 9.0 or above 

Internal Storage 32 GB or above 

Processor 8 Core or above 
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CPU Frequency 1.6 GHz or above 

Memory (RAM) 2 GB or above 

Screen Size 
(diagonal) 

10.1 inches or above 

Resolution 1920 x 1080 or above 

SD Card Supported Required 

 
 . بَيت  Android™ Tabletsثشتطريى دةكرَيت كة تةنها لة    SABIS® E- bookئاطادارى  : 

ئةطةر تابلَيتةكة ئةم خاسيةتانةى سةرةوةى كةمرت تَيدابَيت ئةطةرى ئةوةى هةية كة بة هَيواشى كار بكات ياخود بةكارهَينانةكةى 
 SABIS®  Digitalهاوشَيوة نابَيت لةطةَل بةرهةمى 

 تكاية ئاطاداربن ئةم تابلَيتةى كة داوا كراوة ئةطةر ئةم خاسيةتانةى كةلةسةرةوة باسكراون تَيدابَيت ئةوا دةتوانن بؤ ماوةى زياتر لة
 ساَل بةكاربهَيندرَيت . ضاوةِروان دةكرَيت لة دواى ئةوة دةتواندرَيت بطؤِردرَيت .  3

 بةرةو خوار كارناكات  7.0نى تابلَيتى ئةندرؤيد ظَيرذ  2021 بؤ ساَلى خوَيندنى 
 بةرةو خوار بةكارنايةت  7.0, تابلَيتى ئةندِرؤيد ظَيرذنى 2022بؤ ساَلى خوَيندنى 

 بةكارهَينةى ِرابةر : 
SABIS Digital Platform: www.digitalplatform.sabis.net 

Microsoft Teams: http://sab.is/XKDM5U 
E-Books: http://sab.is/D66EBV 

ILS: http://sab.is/41NEQX 
Video Tutorials: http://sab.is/C5D1B3 

 زانيارى ثةيوةنديةكانى قوتاخبانة

 964 750 647 3622+(   ITبةشى ئةلكرِتؤنى ) 
  :distancelearning@iscdreamcity.sabis.netتيمى فَيربوونى ماوة :  

 9444 373 750 964+ثرستطة  : 
 8406 740 751 964+ناونووسكردن : 

 3726 864 750  964+سةرثةرشتى بةشى ئةكادميى : 
SDP & SABIS Connect   قوتاخبانةت هةموو زانياريةكان باَلو دةكاتةوة لةسةر :Platform  تكاية دَلنيابة كة زانيارى .

 تةواو لةسةر ذمارةى نوَيى ثةيوةنديت لةسةر واتساث بدةيت بة قوتاخبانة بة زووترين كات .
 ضاوثَيكةوتن

كارمةندانى بةِرَيوةبةرايةتيةكةمان ضاوثَيكةوتن رَيكدةخةن بة تةلةفؤن , ئؤناَلين ياخود لة قوتاخبانة , ئةطةر دةتةوَيت 
  ضاوثَيكةوتنى كةسى بكةيت تكاية ِرةضاوى ئةم خااَلنةى خوارةوة بكة :

 هةنطاوةكانى ضاوثَيكةوتنى قوتاخبانة :
 ثرستطة  ضاوثَيكةوتن ِرَيكبخة لةطةَل 
  ساَل زياتر بَيت دةبَيت دةمامك ببةستَيت كة دَيتة قوتاخبانة  6هةر ميوانَيك تةمةنى لة 

 

 ثرسياركردن لة بةشى ئةلكرِتؤنى

ئةطةر دووضارى هةر كَيشةيةك بوويت دةربارةى ئؤناَلين, تيمى شارةزا هةموو كاتَيك ئامادةية بؤ يارمةتيدانتان .سةرةتا دَلنيابنةوة 
 ِرابةرى بةكارهَينةر ياخود ثةيوةندى بة قوتاخبانةوة بكةن بةم زانيارانةى سةرةوة دةربارةى قوتاخبانة .لةسةر 

هةرضؤنَيك بَيت , ئةطةر ثَيويستت بة يارمةتى بوو , ئَيمة دةتوانني ضاوثَيكةوتنَيك ئةجنام بدةين  نيشانى هةموو باوان و قوتابيان 
 ةكو هةموو زانياريةكان وةربطرن بدةين لةيةك كاتدا تاو
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 مرحبًا بكم في العام الّدراسّي الجديد،

 
تمّكن من نحن نتطلّع إلى بدء العام الّدراسّي الجديد. سيبدأ العام الّدراسّي الجديد بنظام التّعليم اإللكترونّي )عبر اإلنترنت(. بمجرد أن ن

لس إلى المدرسة.لضمان االنتقال السّ  العودة إلى حرم المدرسة، سيتّم إرسال معلومات إضافيّة  
 :2021-2020يرجى مالحظة المعلومات المهّمة التّالية لجميع الّطاّلب الملتحقين بالّصّف الثّاني فما فوق للعام الّدراسّي 

 .2020أيلول  2سيكون أّول يوم دراسّي في 
 استالم الكتب

 3:30صباًحا وحتّى  8:00المخّصصة لتوزيع الكتب في المدرسة من الّساعة يمكن استالم الكتب الخاّصة بهذه المراحل من المنطقة 
 بعد الّظهر.

 
 جدول الّدروس /والمواعيد المدرسيّة

 
 بعد الّظهر 2:35وحتّى  8:00ساعات المدرسة من 

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

 Microsoft Teamsمعلومات تسجيل الّدخول إلى 

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

 
 (E-Nالمستويات  /4 -3متطلّبات الجهاز اللّوحي)التّابلت()الصفوف 

 
 يتعيّن على كّل طالب القيام بما يلي:  AY2021 SABIS®قبل البدء بتحميل الكتب اإللكترونيّة

  حذف جميع ملفات الكتب اإللكترونيّة من التّابلت باالنتقال إلىMyfiles   أوFile Manager  وتحديد موقع المجلّد

net.sabis.bookshelf   الّداخليّة أو بطاقة داخل وحدة التّخزينSD .وحذفه 

  تحميل التّطبيقات التّالية من متجرGoogle Play 
o  E-books SABIS® 
o Sabis® Keyboard 
o SABIS® student tablet manager   لتقييد استخدام التّطبيقات المخالفة لتطبيقات(SABIS®  خالل ساعات

 الّدوام(.
Student Tablet  ®SABIS مالحظة: تتوفّر إرشادات تفصيليّة حول كيفيّة إعداد تابلت الّطالب في مستند

Setup document  باإلضافة إلى ذلك ،يمكنك االتصال بالمدرسة لطلب . على  منّصة سابس الّرقمية

 المساعدة.
ع بالمواصفات الفنيّة التّالية. المواصفات للتّذكير، للحصول على تجربة مثاليّة نوصي باستخدام أجهزة تابلت تتمتّ 

 الموصى بها :

 مواصفات الجهاز اللوحي_)التابلت(

 RECOMMENDED المواصفات

 Android™ Version 9.0 or above نظام التشغيل

 GB or above 32 التخزين الدخلي

 Core or above 8 المعالج
 GHz or above 1.6 تردد وحدة المعالجة الداخلية

 GB or above 2 الذاكرة

 inches or above 10.1 حجم الشاشة)قطري(

 x 1080 or above 1920 الدقة

 SD Requiredدعم بطاقة 

 Preferred مرقم)قلم(

 
تطبيقات قد تواجه أجهزة التّابلت ذات مواصفات أقّل من المذكورة أعاله ، أداًء أبطأ / أو غير متّسق  أثناء الوصول إلى أدوات و  

 سابيس .
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من المتوقّع أن تكون األجهزة المطابقة للمواصفات الفنيّة أعاله متوافقة مع متطلّبات المدرسة لمدة ثالث سنوات، وبعد ذلك قد تكون 

 هناك حاجة الستبدالها.

 ن متوافقة.لن تكو 7.0، أجهزة التّابلت الّتي تعمل بإصدار أندرويد أقّل من  21-20بالنّسبة للّسنة الّدراسيّة

 أو أقل  متوافقة.  7.0لن تكون أجهزة التّابلت الّتي تعمل بإصدار أندرويد  22-21بالنّسبة للّسنة الّدراسيّة 

 دليل المستخدم

SABIS Digital Platform: www.digitalplatform.sabis.net 
Microsoft Teams: http://sab.is/XKDM5U 

E-Books: http://sab.is/D66EBV 
ILS: http://sab.is/41NEQX 

Video Tutorials: http://sab.is/C5D1B3 
 

 معلومات االتّصال بالمدرسة 
 IT+964 750 647 3622)قسم تكنولوجيا المعلومات)

  distancelearning@iscdreamcity.sabis.netفريق التّعليم عن بعد
 9444 373 075 964+ االستعالمات :

 8406 740 075 964+ التّسجيل :

 3726 864 075  964+ المسؤولة األكاديميّة:

SDP &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 

 
 االجتماعات

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

 
 إجراءات الزيارة المدرسيّة

 

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

 
 أسئلة تكنولوجيّة والحساب

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

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