
 
 

 

Dear students, 

It has been quite a year! As we enter the summer holiday, it is easy to fall behind. One of 

the best ways to maintain learning and to be ready for the next school year is to read at 

least 20 minutes per day at www.myon.com. 

Join SABIS® schools in Kurdistan and Azerbaijan in completing the Summer Reading 

Challenge! Do you have what it takes? 

Each week a project with a task will be assigned to you on your myOn account dashboard. 

Each task represents a square on your challenge card. Your job is to complete the task. 

Students that complete the weekly challenges, maintain a 75% average on the book quizzes, 

and read an average of 100 minutes per week will be eligible to have 1 point added to their 

English average.  

All challenges must be completed by August 31st and submitted to your AQC no later than 

September 3rd. 

If you have forgotten your log in information, please send a whatsapp message to: 

+964 750 647 3622 

وتابی ئازیز،ق  

خولەک  ٢٠اڵ بەرەو کۆتایی دەچێت! وەک چۆن ئێمە بەرەو پشووی هاوین دەڕۆین. ئەگەر ڕۆژانە بۆماوەی س

خوێندنەوەت بەرەو پێش دەچیت وئامادەدەبیت بۆ ساڵی خوێندنی داهاتوو  www.myon.comبخوێنیتەوە لەسەر 

 وە بە پێچەوانەوە ئەگەر نەخوێنیت ئەوا بەدوا دەکەویت لەخوێندن. 

ۆ بەڕەنگار بوونەوەی خوێندنی هاوینە ! توانای ب٠لە قوتابخانەکانی سابیس لە کوردستان و ئازەربیجان بەشداربە

 بەڕەنگار بوونەوەت هەیە؟ 

هەر ئەرکێک    myonهەموو هەفتەیەک پڕۆژە کاری تۆ ئامادە دەکرێت لەسەر ژمارە ئەکاونتی خۆت لەسەر 

کەت. کاری تۆ تەواوکردنی ئەرکەکەیە. ئەو قوتابیەی کە هەفتانە نوێنەرایەتی دەکات لەسەر کارتی بەڕەنگاربوونەوە

 ٪ نمرە وەردەگرن لەسەرکورتە تاقیکردنەوەی پەرتووک، ٧٥بەڕەنگاربوونەوەکە تەواو دەکات، 

 خاڵ بخاتە سەر تێکڕای نمرەی ئینگلیزی. ١خولەک بخوێنێتەوە هەفتانە مافی ئەوەی هەیە کە  ١٠٠وە تێکڕا 

بنێردرێت بۆ سەرپەرشتیاری بەشی ئەکادیمی   ٣١/٨نەوەکە دەبێت تەواو کرابێت لە بەرواری هەموو بەڕەنگار بوو

 .  ٣/٩نابێت بکاتە بەرواری 

 ئەگەر زانیاری چۆنە ژوورەوەت لەبیر چۆتەوە ، تکایە نامە بنێرە بۆ ژمارە واتسابی 

(+964 750 647 3622) 
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 أعزائي الطلبة،

لقد كان عاًما صعًبا! مع بداية العطلة الصيفية، سيكون من السهل تراجع المستوى العلمي. لذلك فإن إحدى الوسائل التي 

 20ستساعدك على المحافظة على مستواك العلمي واالستعداد للعام الدراسي القادم هو القراءة اليومية لمدة ال تقل عن 

 www.myon.com دقيقة على 

 في كوردستان  وأذربيجان الستكمال  تحدي القراءة الصيفي . SABISانضم إلى مدارس 

 هل لديك ما يلزم ؟

.كل مهمة ستظهر في مربع على   myonكل أسبوع سيتم تخصيص مشروع بمهمة لك في لوحة المعلومات على حساب 

% 75لمهمة. الطالب الذين سيكملون التحديات األسبوعية ،بمعدل جدول التحدي الخاص بك. المطلوب منك إكمال هذه ا

دقيقة في األسبوع سيحصلون على نقطة  تضاف إلى المعدل  100على األقل في اختبارات الكتب، وقراءة ما اليقل عن 

 في اللغة اإلنكليزية.

 تشرين األول. 3آب وإرسالها إلى المسؤول األكاديمي ، ليس بعد  31يجب إكمال جميع التحديات في 

 إذا نسيت معلومات الدخول إلى الصفحة يمكنك إرسال رسالة عبر الواتسب على الرقم:

(+964 750 647 3622) 
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