
 
 

Dear Parent, 

We are pleased to inform you that for the upcoming 2020 – 2021 academic year (AY2021) 

students in E – N (Grade 3 – 12) will continue to use tablets. 

Students may begin to download their AY2021 SABIS® e-books as of Tuesday, August 

25th, 2020.   

Note: Students must download all of their e-books prior to the start of the upcoming academic 

year. 

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. 

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. 

We look forward for yet another successful utilization of SABIS® digital products in levels E 

– N during the upcoming academic year. 

If you have any questions, please do not hesitate to contact us. 

School Administration 

 أولياء األمور األعزاء،

سيستمرون باستخدام األجهزة اللوحية )التابلت( خالل   N-E( المستويات ١٢-٣يسعدنا أن  نبلغكم بأن طالب الصفوف)

 ٢٠٢١-٢٠٢٠العام الدراسي 

  2020آب  25 الثالثاءيوم على أجهزتهم اعتباًرا من   SABIS 2021AY® قد يبدأ الطالب تنزيل الكتب اإللكترونية  

 .قبل بدء العام الدراسي ®SABIS 2021AYتنزيل الكتب اإللكترونية : يجب على جميع الطالب مالحظة

 قبل البدء بتنزيل الكتب اإللكترونية يجب على الطالب القيام بما يلي:

    My Fileأو     File Managerحذف جميع الكتب اإللكترونية  القديمة من أجهزتهم باالنتقال إلى  .1

 وحذفه.  SD داخل وحدة التخزين الداخلية أو بطاقة net.sabis.bookshelf وتحديد مجلد 

 Google Playالقيام بتثبيت التطبيقات التالية من  .2

o  الكتب اإللكترونية®SABIS 

o   لوحة المفاتيح ®SABIS 

o  ManagementStudent Tablet  ®SABIS لتقييد استعمال تطبيقات غير تطبيقات

SABIS .أثناء ساعات الدراسة 

Student  ®SABISمالحظة: تتوفر إرشادات مفصلة حول كيفية ضبط وإعداد جهاز التابلت للطالب ضمن مستند 

 document Tablet Setup على. Digital Platform ®SABIS 

 كما يمكنكم طلب المساعدة من إدارة المدرسة إذا لزم األمر. 

 للتذكير، وللحصول على أداء مثالي يجب أن تتمتع األجهزة  اللوحية بالمواصفات التالية:                         

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 
 



 
 

 

  Android™ . مالحظة : كتب سابس  اإللكترونية مدعومة فقط على  أجهزة 

 

والتقنية األقل من الموصى بها أعاله  أداء أبطأ أو غير متناسق مع قد تواجه األجهزة ذات المواصفات الفنية 

 تطبيقات سابس الرقمية.

 

سنوات وبعد ذلك  ٣مالحظة: من المتوقع أن يكون باإلمكان استخدام الجهاز بالمواصفات الفنية أعاله لمدة 

 من المتوقع استبداله.

 

االصدار أقل  Androidاللوحية التي تعمل بنظام ال يجوز استخدام األجهزة  ٢٠٢٠-٢٠٢١بالنسبة إلى سنة -

 .  7.0من 

االصدار  Androidال يجوز استخدام األجهزة اللوحية التي تعمل بنظام  ٢٠٢٢-٢٠٢١بالنسبة إلى سنة -

 أو أقل. 7.0

 

 . E-Nاستخدام لمنتجات سابس الرقمية في المستويات  عام دراسي جديد وناجح معنتطلع إلى 

 

 ال تترددوا باالتصال بنا إذا كان لديكم أسئلة أو استفسارات  

 

 .إدارة المدرسة 

 

 دايك و باوكى قوتابييانى خؤشةويست،
 

بةردةوام دةبن  N-E( ئاستى ١٢-٣بةخؤشحاَلييةوة دةمانةوَيت ثَيتان ِرابطةَينني كة قوتابييانى ثؤىل )
 .2021-2020لةبةكارهَينانى ) تابلَيت( بؤ ساَلى خوَيندنى 

شةممة  سَيقوتابييان دةتوانن دةسثَيبكةن بةدابةزاندنى ثةرتووكةكانيان بؤ سةر تابلَيتةكانيان لة رؤذى 
25/8/2020. 

دةستثَيكردنى ساَلى ثَيش  SABIS 2021AY®تَيبينى / هةموو قوتابييان دةبَيت ثةرتووكةكان دابةزَينن 
 خوَيندن  .

 ثَيش دةستثَيكردن بةدابةزاندنى ثةرتووكةكان قوتابييان ثَيويستة ئةمانة جَيبةجَيبكةن: 
 Fileسِرينةوةى هةموو ئةو ثةرتووكانةى كؤنن لة سةر ئامَيرى تابلَيتةكةيانة  لةرَيى ضوون بؤ  .1

Manager     يانMy File   و دياريكردنى بةرطى.sabis net.bookshelf  لةناو يةكةى هةَلطرتن
 و سِرينةوةى.  SDيان كارتى 

 Google Playئةجنامدانى دابةزاندنى ئةمانةى خوارةوة لة  .1

 SABIS®ثةرتووكةكانى ئةلكرتؤنى 

  SABISكيبؤردى كؤمثيوتةر

ManagementStudent Tablet  ®SABIS  رَيطرة لةبةكارهَينانى بةرنامةى دةرةوةى بةرنامةى
 سابيس لةكاتةكانى خوَيندن.



 
 

تَيبينى: زانيارى زياتر دةربارةى ضؤنيةتى رَيكخسنت و دابةزاندنى تابلَيت بؤ قوتابى بةثَيى دؤكيومَينتى 
 document Student Tablet Setup ®SABIS لةسةر.Digital Platform ®SABIS 

 دةتوانن داواى يارمةتى بكةن لة بةِرَيوبةرايةتى قوتاخبانة ئةطةر ثَيويست بَيت.هةروةها 
بؤ بةبريهَينانةوة و بةدةستهَينانى ئامَيرَيكى منونةيى ثَيويستة تابلَيتةكة بةطوَيرةى ئةم سيمايانةى 

  خوارةوةبَيت:
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 

 
 

Preferred 

  
 

 دادةبةزَيندرَيت.  . ™Android ثةرتووكةكانى سابيس تةنها لةسةر ئامَيرى تَيبينى:
لةكاتَيكدا ئةطةر ئامَيرَيكة سيماكانى كةمرت بَيت لةوةى ئاماذةى ثَيكراوة لةسةرةوة كاركردنى خاوتر دةبَيت 

 لةكاتى بةكارهَينانى بةرنامةكانى سابيسى دجييتاَل. 
 

ساَل بةكاربهَينرَيت و دواتر  ٣كة ئامَيرةكة بةو سيمايانةى سةرةوة بؤ ماوةى ثَيشبينى دةكرَيت  تَيبينى:
 ثَيشبينى دةكرَيت بطؤِردرَيت. 

 
بةكارناَيت ئةطةر دةرضوى  Androidئامَيرى تابلَيتى سيستةمى   ٢٠٢١-٢٠٢٠سةبارةت بةساَلى  -

 7.0.كةمرت لة 
بةكارناَيت كة دةرضووى  Androidئامَيرى تابلَيتى سيستةمى  ٢٠٢٢ – ٢٠٢١سةبارةت بة ساَلى  -

 يان كةمرت. 7.0بةرنامةى 

 . E- N لةساَلى نوَيدا هيواى سةركةوتن دةخوازين لةطةَل بةكارهَينانى بةرنامةى سابيسى دجيتاَل لة ئاستةكانى 
 

 دوودَل مةبن بةثةيوةندى كردنتان ئةطةر هةر ثرسيار و ِرا و بؤضوونَيكتان هةبوو. 
 

 بةِرَيوبةرايةتى قوتاخبانة. 
 


