
 
 

 

Dear parents and guardians, 

 

It gives us great pleasure to inform you about exciting SABIS® updates to enhance school 

communication and digital access.  

E-Books 

E-books will now be available from any device by accessing the SABIS® Digital Platform. Students 

will be able to listen to embedded audio, add notes, highlight text, and so much more. 

Students can log into SDP as they normally would and access their E-books using their E-Book log-in 

information. 

 

SABIS Connect 

School Letters, updates and information will now be shared through the SABIS Connect Mobile App. 

This app will notify you when new announcements, letters, or school information are available, 

giving you direct access to important information. 

SABIS ILS 

Students will now benefit from the SABIS Interactive Learning System (ILS) starting in Level E and 

above. This will allow students to have interactive digital questions that ensure student mastery of 

content. 

 

 أعّزائي األهالي/ أولياء األمور.

 إّنه لمن دواعي سرورنا أن ُنعلمكم بتحديثات سابيس المميزة لتحسين االتصال بالمدرسة، والّتواصل الّرقمّي.

 

:الكتب االلكترونّية  

الّرقمّية. سيتمّكن ستتوّفر الكتب االلكترونّية من اآلن فصاعًدا، من أّي جهاز عن طريق الوصول إلى منّصة سابيس 
 الّطّّلب من االستماع إلى الّصوت وكتابة المّلحظات وتحديد الّنّص وغير ذلك الكثير.

كالمعتاد، والوصول إلى كتبهم االلكترونّية باستخدام معلومات   SDP يمكن للّطّلب تسجيل الّدخول إلى 

 تسجيل الّدخول إلى الكتب االلكترونّية.

 اتصال سابيس

للهاتف  SABIS Connectمن اآلن فصاعًدا ستتّم مشاركة الّرسائل والّتحديثات والمعلومات المدرسّية من خّلل تطبيق 



 
 

المحمول. سُيعِلمك هذا الّتطبيق عن أي إعّلن أو معلومة جديدة حول المدرسة، مما يتيح لك الوصول المباشر إلى 
 المعلومات المهّمة.

SABIS ILS 

وصاعًدا.  E بدًءا من المستوى   SABIS (ILS) سيستفيد الّطّّلب من اآلن فصاعًدا من نظام الّتعليم الّتفاعليّ    

 سيتيح ذلك للّطالب فرصة حل أسئلة رقمّية تفاعلّية تضمن إتقان الّطالب للمفهوم والهدف الّتعليمّي.

 مع الّتحّيات. 

 

،باوانى بةِرَيز و خؤشةويست  

.ئاطادارتان دةكةينةوة لة نوَيكارييةكانى قوتاخبانةبةدَلخؤشييةوة لةِرَيطةى سابيس دجييتاَلةوة   

:ثةرتووكةكانى سابيس  
ثةرتووكةكانى سابيس لةمةودوا بةردةست دةبَيت لةهةر ئامَيرَيك بَيت لةِرَيطةى طةيشنت بة منبةرى سابيسى 

بكةن و ضةند َيكست ديارى دجييتاَل. قوتابييان دةتوانن دةنط ببيسنت و بنووسن و تَيبينى ديارى بكةن و ت
.شتَيكى تر  

وثةرتووكةكان بدؤزَيتةوة و بةبةكارهَينانى زانيارى  SDPقوتابى وةك هةموو جارَيك دةتوانَين بضَيتة لةسةر  
 ضوونةوناو ثةرتووكى ئةلكرتؤنى.

 ثةبوةندى سابيس

مؤبايل، ئةم  SABIS Connectلةمةودوا بةشدارى كردنى نامة و نوَيكارى و زانيارى قوتاخبانة لةِرَيطةى 
بةرنامةية ئاطادارتان دةكاتةوة لةهةر زانيارى و نوَيكارَيكى قوتاخبانة ، كة ِراستةوخؤ دةتطةَينَيـة زانياريية 

 .طرنطةكان

SABIS ILS 

بةسةرةوة.  E ، لة ئاستىSABIS (ILS) قوتابيان لةمةودوا سوود لة سيستةمى خوَيندنى دوواليانة دةبينن

 .قوتابى جانسى دةربِرينى ثرسياركردنى هةية بؤ تَيطةيشنت لة بابةتةكانى خوَيندن 
 لةطةَل رَيزماندا

 


