
 
 
 
 
 

 

English Writing Competition 

Welcome to the Al Nahyaneia School English Writing competition for Term 2 2020/2021. 

The purpose of this writing competition is to encourage all students to do creative writing. 

ALL students are encouraged to participate in this competition.  

 

All students will be writing about the Characters in the (Let’s be E safe individuals) 

initiative which comes as a completion of the e-safe system that Khalifa Empowerment 

Program has implemented – (Aqder) with corporation of the Ministry of Education. The 

teachers will give more details about this competition in class on Sunday 7th of February 

2021. All instructions will also be uploaded onto LMS so parents can refer to them as 

needed. 

 

Awards: 

We will be giving rewards to all students participating in this writing competition. 

1) ALL students who participate and send their writing to the class teacher on Class 

dojo or upload it to LMS will get 100 points on LMS. 

2) The top 3 students in each grade group will get 500 points on LMS. 

Groups are as follows: 

Grade 1 – all classes 

Grade 2 – A, B, C                            Grade 2 – D, E, F 

Grade 3 – A, B                                Grade 3 – C, D, E 

Grade 4 – A, B, C                            Grade 4 – D, E, F, G 

3) The student with the best writing in each group will get 1000 points on LMS and 

100 Dirham. 

The last day for sending your writing to your teacher is Thursday 18th of February 

2021. Only handwritten work is accepted. Please contact the English teacher if you 

have any questions about the writing competition. 

 

Thank you 

English Teachers 

Al Nayhaneia School 
 



 
 
 
 
 

 

 مسابقة الكتابة باللغة اإلنجليزية 
 

تأتي و  2020/2021  عن مسابقة الكتابة لمادة اللغة اإلنجليزية للفصل الدراسي الثاني  اإلعالن“  " مدرسة النهيانيةيسعدنا نحن  

من شهر يناير الماضي، تماشيا مع مبادرة السالمة    12والتي تم اطالقها في ال    )لنكن آمنين رقميا(لمبادرة  هذه المسابقة دعما  

 . درـق أ –خليفة للتمكين الرقمية وبرنامج المدرسة الرقمية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وبرنامج 
 

 تشجيع الطالب على تنمية مهارات الكتابة بشكل إبداعي ومنح الجميع فرص المشاركة. : الهدف من هذه المسابقة

 المبادرة. الخاص ب السيناريويقوم الطالب في الكتابة إلحدى شخصيات  آلية المسابقة:

 
من شهر فبراير الحالي من قبل المعلمين، إضافة   السابعالموافق    في يوم األحد  المسابقة  سيتلقى الطالب شرحا وفيرا عن تفاصيلو

 . إلى ذلك سيتم توفير كل التعليمات الخاصة بالمسابقة في منصة التعلم الذكي
 

 : مكافآتال

 : المشاركين في المسابقة كالتالي سيتم تكريم جميع الطالب

منصة  على  االجتماعي أو  وات التواصل  قنإلحدى  جميع الطلبة الذين شاركوا بالمسابقة بعد تسليمهم ألعمالهم الكتابية    يكرم -1

 .نقطة 100منحهم ليتم التعلم الذكي 

 أدناه. اتفي كل مرحلة دراسية حسب المجموع ةالثالثللمراكز  نقطة 500سيتم منح  -2
 جميع الشعبمجموعة واحدة متضمنة  األولالصف  -

 
 لمجموعتين:نقسم يالصف الثاني  -

 D, E, F المجموعة الثانية للشعب    A, B, Cالمجموعة األولى للشعب 

 
 لمجموعتين:الصف الثالث ينقسم   -

  C, D, E, Fالمجموعة الثانية للشعب               A, Bالمجموعة األولى للشعب 

 
 الصف الرابع ينقسم لمجموعتين: -
  D, E, F, Gالمجموعة الثانية للشعب    A, B, Cالمجموعة األولى للشعب  -

 

 درهم. 100نقدي بقيمة  ومبلغفي منصة التعلم الذكي  نقطة 1000متميزة بمنحهم أعماال يكرم الطالب الذين قدموا  -3

مادة  يرجى التواصل مع معلم  ،  تقدم األعمال الكتابية بخط اليد،  2021فبراير    18موعد لتسليم األعمال الكتابية هو بتاريخ  آخر  

 . في حال وجود أي استفسار اللغة اإلنجليزية
 
 

 شكرا لكم
 معلمي مادة اللغة اإلنجليزية: 

 المدرسة النهيانية


