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“A leader is one who knows the way, shows the way and goes the way.” 
John C Maxwell 

Empowering our Emirati Workforce 

Diyar schools are leading the way with our program to grow and empower our local team 

members. Last week I visited the Taw teen Happiness Centre at the MOHRE and met with 

several of their leadership team including the Director, Khaled Khalfan Masoud. I 

presented FNG/Diyar school’s strategy for encouraging applications from local candidates 

and ensuring a clear career pathway for existing Emirati employees. The Director and his 

Team were delighted that we visited them and provided our ideas and our plan. They 

responded by congratulating us and endorsing our school for its determination to grow our 

Emirati workforce, happily. 

CEO Coffee and Chat 

Thank you so much to all parents who have joined me and my team at these events. The 

informal gathering has been great for listening actively to our worries, concerns and ideas. 

We are pleased to be able to respond quickly to reduce ‘irritants’ for parents and families 

and to make Diyar a better place. The Coffee and Chat sessions will continue to support 

positive communications. 

MAP 

Thank you to all parents who attended our recent MAP workshops for Parents. 

Unfortunately, the number of attendees was very low despite the importance of these 

assessments. Parents often ask how they can help their child at home. MAP Skills is a skills 

mastery and progress monitoring tool that helps teachers drill down to the specific skills 

each student needs to learn. Teachers use it between MAP Growth administrations to see 

exactly what students are missing and what they are ready to take on. They then adjust 

instruction in the moment and monitor student progress. The students have taken MAP 

very seriously in this latest round of assessment. We look forward to seeing their results 

when these are issued 

 

Staffing Changes 
We have a rigorous approach to evaluating teachers. Sometimes, despite support and 

coaching, our teachers are unable to reach the standard we require. In this case we are 

unable to keep them. Good teachers mean good progress for students. I am happy to share 

this month’s staffing update.   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

THE NEW DIYAR – STUDENT-FOCUSED SCHOOLS 
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 "القائد هو الذي يعرف الطريق ويظهر الطريق ويمضي في الطريق"                                

  جون سي ماكسويل                                    

 

                              تمكين القوى العاملة اإلماراتية لدينا                                      

 

   الرئيس التنفيذيالقهوة والدردشة مع         

                                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

المدير التنفيذي للتعليم بمدارس ديار   -السرد األخباري  
 

 

المواطن الطريق من خالل برنامجنا للنمو وتمكين أعضاء فريقنا  الدولية الخاصة بالفجيرة  تقود مدارس ديار

. 

أعضاء ت بالعديد من ي، والتقالعملفي وزارة  المتعاملين في األسبوع الماضي ، زرت مركز توطين لسعادة

مدرسة مجموعة الفجيرة ممثلة في إستراتيجية له فريق قيادتهم بمن فيهم المدير ، خالد خلفان مسعود قدمت 

ضمان مسار وظيفي واضح للموظفين ات من المواطنات وفيها ديار لتشجيع الطلبات من المرشح

ابوا بتهنئتنا وتأييد مدرستنا استجو  أفكارنا وخطتنا نااإلماراتيين. كان المدير وفريقه سعداء بأننا زرناهم وقدم

     .لتصميمها على تنمية القوى العاملة اإلماراتية
 

. كان االجتماع غير الرسمي الدردشة شكراً جزيالً لكل اآلباء الذين انضموا إلي وإلى فريقي في هذه "

رائعًا لالستماع بنشاط إلى مخاوفنا واهتماماتنا وأفكارنا. يسرنا أن نكون قادرين على االستجابة بسرعة 

مكانًا أفضل. ستستمر جلسات  " لآلباء واألمهات والعائالت وجعل ديارمسببات القلق واالزعاجلتقليل "

 "اإليجابي التواصلالقهوة والدردشة في دعم 
 

كان عدد   لسوء الحظ  ولكن  أجل اآلباء وهي منشكراً لجميع اآلباء الذين حضروا ورش عملنا األخيرة 

الهم . كثيرا ما يسأل اآلباء كيف يمكنهم مساعدة أطفالورشالحضور منخفًضا للغاية على الرغم من أهمية 

هي أداة إلتقان المهارات ومراقبة التقدم ، والتي تساعد              مهارات امتحانات التقييم في المنزل. 

المعلمين على االنتقال إلى المهارات المحددة التي يحتاج كل طالب إلى تعلمها. يستخدمه المعلمون بين 

على استعداد لتحمله. ثم يقومون بضبط إدارات النمو لمعرفة ما ينقصه الطالب بالضبط وما الذي هم 

التعليمات في الوقت الحالي ومراقبة تقدم الطالب. يمكنك مساعدة طفلك على القيام بهذه التقييمات المهمة 

 .إلى باستخدام الرابط المقدم من قبل معلمي طفلك            بشكل جيد من خالل تسجيل الدخول

 
 

MAP 

 

MAP 

 

على الرغم من الدعم والتدريب ، ال يستطيع وفي بعض األحيان   لتقييم المعلمين. ، جادي لدينا نهج 

هم االستمرار معنا كما في هذه الحالة  ال يمكنو الوصول إلى المستوى الذي نطلبه بعض المعلمين 

سعدني أن أشارككم تحديث الموظفين هذا يعني تقدم جيد للطالب. ي نعلم وجود معلمين ذوي كفاءة 

  الشهر

محور األهمية لديها التركيز على الطلبة –الجديدة ديار  

 

 

 

 ماب
 

ب التغييرات في التوظيف ما  
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October 2019  

CEO’S STAFFING 

UPDATE 

John Joseph Babalanda – Digital Learning Coordinator 

Joseph is an experienced Digital Educator who is Lego qualified and 

an expert in digital learning strategies and applications. He will join 

our STEM team to ensure students achieve the best from their digital 

learning and become great innovators! 

منسق التعليم الرقمي -جون جوزيف باباالندا   

ليغو وخبير في استراتيجيات وتطبيقات في المتمرس ومؤهل  معلمجوزيف هو 

لضمان حصول الطالب على أفضل ما في   ناالتعلم الرقمي. سينضم إلى فريق

  التعلم الرقمي 

 

 

 

  

Eric James Steere – College and Career Advisor 

Eric has joined us from an IB School in Kerala, India but is originally from the 

US. Eric has a proven track record in supporting students in their career pathways 

and college applications. We are excited about Eric’s plans for student 

internships. 

الطلبة في اختيار الكليات  مستشار  -إريك جيمس شتاير   

نضم إلينا إريك من مدرسة البكالوريا الدولية في والية كيراال بالهند ، ا

ولكنه في األصل من الواليات المتحدة. يتمتع إريك بسجل حافل في دعم 

متحمسون الطالب في مسارات حياتهم المهنية وتطبيقات الكلية. نحن 

 لخطط إريك للتدريب الداخلي للطالب

Hawraa Hassan -receptionist 

Hawraa Joined our Admin team as a receptionist and administrator  

 
موظفة استقبال  –حوراء حسن    

أستاذة حوراء كموظفة استقبال وادارية تنضم لفريق اإلدارة    
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Fatima Bester – Primary Homeroom Teacher 

Grade 3D are now enjoying a settled learning situation with Ms. 

Fatima who comes from South Africa and has good experience in 

being a home room teacher. 

فصلمعلمة  -فاطمة بيستر   

بفضل خبرتها الجيدة كمعلمة صف في انضمت لفريق التعليم و

  جنوب افريقيا فقد استقر الموقف التعليمي في الصف الثالث 

Nada Jomaa – KG Arabic Teacher 

You will recognize Nada as our former receptionist! Nada will now 

join our teaching team as a teacher for students learning Arabic 

language. She is very excited by this opportunity! We wish her all the 

best for her developing career.  

روضة قسم -لغة عربية مدرس  -ندى جمعة   

آلن إلى ستنضم ندى ا ندى كموظفة استقبال لدينا الجميع يعرف 

. إنها متحمسة في الروضة للغة العربية ةمعلمفريق التدريس ك

 .نتمنى لها كل التوفيق لمسيرتها النامية  جدا لهذه الفرصة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mariam Ismail   – Literacy Coordinator  

We have identified the need to improve students’ levels of attainment in 

reading, writing, speaking and listening in Arabic and English in KG to 

Grade 2. Ms. Mariam will use her teaching expertise to support students 

and teachers in ensuring excellent teaching of literacy strategies. We 

hope that this additional support will ensure standards improve. 

  برنامج القراءة والكتابة ةمنسق  -مريم إسماعيل 

الطالب في لقد حددنا الحاجة إلى تحسين مستويات التحصيل لدى 

القراءة والكتابة والمحادثة واالستماع باللغتين العربية واإلنجليزية 

 تهاخبرام مري ةالمعلم. وستستخدم ثنيفي الروضة إلى الصف ال

التدريسية لدعم الطالب والمعلمين في ضمان تدريس ممتاز للغة 

. نأمل أن الطالبي  التقوية ودعم التحصيلاإلنجليزية. استراتيجيات 

 لدينا.المعاييرإلى رفع يضمن هذا الدعم اإلضافي 
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Simon Samuel – Math Teacher 

An experienced teacher joined our team this year as math teacher we 

trust he will help students of grades 11 and 12 achieve 

their math learning goals. 

مدرس رياضيات -سيمون صموئيل   

انضم مدرس متمرس إلى فريقنا هذا العام بصفته مدرًسا  

على  12و  11للرياضيات نثق في أنه سيساعد طالب الصفوف 

  تحقيق أهداف تعلم الرياضيات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sendeyah Aldhanhani  

Sendeyah’s roles have developed from ‘attendance clerk’ to 

Receptionist & Administrator. We look forward to seeing Sendeyah 

in ‘front of house’ positions, ensuring high quality customer care at 

Diyar. 

 سندية الظنحاني

 ةحضور" إلى موظفمسؤولة من " تغيرت وظيفة سندية لقد 

نتطلع إلى رؤية سندية في "وظيفة أعلى"  مما   إدارية استقبال و

 في ديار أولياء األموريضمن جودة عالية لخدمة 

Randa Abbad – Registration Officer 

We have to say ‘farewell’ to Mr. Amjad, our Registration Officer for 

the last four years. Mr. Amjad is joining his family on a wonderful new 

adventure in America. Ms. Randa will work closely with him and Ms. 

Fathima to support the registration process. She has 13 years of 

experience, mainly in Al Ain. 

التسجيلمسؤول  -رندة عباد   

 ً " للسيد أمجد ، مسؤول التسجيل لدينا على يجب أن نقول "وداعا

أمجد ينضم إلى أسرته  األستاذمدار السنوات األربع الماضية. 

فاطمة  األستاذة رندة عن كثب مع األستاذة في  أمريكا. ستعمل 

 داخل الدولة عاما من الخبرة  13لديها و  لدعم عملية التسجيل

  .العينمدينة وخاصة في 
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Michelle Dalacat, Roseann Briones, Princess 

Gayle Bacer, Richelle Bacason 

Welcome to our new Teaching Assistants – these four ladies are all 

qualified teachers in their own country and are joining Gr2 to support and 

develop learning in lessons. They will be trained in intervention strategies 

such as Guided Reading to ensure further support to students to raise 

literacy levels. 

ميشيل داالكات ، روزان بريونس ، برينسيس غايل بيكر ، ريشيل 

 باكاسون

هؤالء السيدات األربع  -التدريس الجدد لدينا  اتمساعدنرحب ب

إلينا لدعم وتطوير  قد انضممنمؤهالت في بلدهن و علماتجميعهن م

مثل  قوية. سيتم تدريبهم على استراتيجيات التالصف الثانيالتعلم في 

القراءة الموجهة لضمان مزيد من الدعم للطالب لرفع مستويات 

 القراءة والكتابة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tahmina – Islamic Teacher  

Joined us from Al Dar Academy – Abu Dhabi, she is from Serbia –

speaks Arabic fluently. She will be teaching Islamic studies for Non 

– Arabic Speakers students Grades 1-4. 

إسالمية ة تربيةمعلم - تاهمينا  

أبو ظبي ، وهي من صربيا  -انضمت إلينا من أكاديمية الدار 

و تتحدث اللغة العربية بطالقة ، وستقوم بتدريس الدراسات  -

  (4-1)الصفوف  العربيةاللغة اإلسالمية لطالب غير الناطقة ب
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Hadeel Jaffar Eiadat – KG Arabic Teacher 

Ms. Hadeel joined our Kg Arabic team this year, a well-trained and ready to give 

all her efforts and support to our Kg students   

 
اللغة العربية – عياداتجعفرهديل  قسم الروضة  

هذا العام في قسم الرياض  هديل إلى فريق اللغة العربية معلمةانضمت ال

دربة تدريباً جيداً وعلى استعداد لتقديم كل جهودها ودعمها ت، وهي م

   .لطالبنا في الروضة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abeer Odeh Al Natour – Primary Homeroom 

Teacher 

We welcome Ms Abeer who comes from Jordan and has good experience in 

being a home room teacher. 

 
   معلم فصل مرحلة األساس -عبير عودة الناطور

في تدريس نرحب بأستاذة عبير وهي من األردن ولديها خبرة جيدة 

 المواد األساسية في باللغة االنجليزية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nikhat Saba – Social Studies Teacher  

From Happy Home English School in Sharjah with a good experience in her 

field joined our team as Social Studies teacher for Non- Arabic Speakers 

students    

دراسات اجتماعية علمةم -نكهات سابا   

من مدرسة هابي هوم االنجليزية في الشارقة مع خبرة جيدة في مجالها  

جتماعية للطالب غير الناطقين االدراسات علمة لل، انضمت إلى فريقنا كم

 بالعربية

 

 

 

 

 

 

 

 

Aicha Bin Qassim Ibnoukacemi – Islamic 

Teacher  

From Morocco – taught in 3 schools in Sharjah joined as Islamic 

teacher for grade 3. 

 
علمة التربية اإلسالمية م –اسمي بنو قعائشة بن قاسم   

كمعلمة  تمدارس في الشارقة التحق 3في  عملت  –من المغرب 

لصف الثالثللتربية اإلسالمية للطلبة في ا  
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