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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       WELCOME TO SUMMIT 
INTERNATIONAL SCHOOL 
 

We are very pleased and proud to announce that 

Summit International School is continuing to 

accept applications 

We offer:  

 A strong focus on North American K–8 
curriculum 

 

 A strong focus on Combination of United 
States and Canadian curriculum  

 

 A strong focus on 21st Century learners and 
21st Century skills 

 

 

 A strong focus on literacy strategies  
 

 A strong focus on Numeracy strategies 
 
 

 A strong focus on International testing MAP 
(measure of academic progress) 

 

 A strong focus on Integrated cross curricular 
ICT 

 

 A strong focus on extra-curricular activities 

 

 
 

 A strong focus on teachers planning in teams 
 

 A strong focus on embracing parent input 
 
 

 Four reporting cards in the year including a 
progress report card 

 

Our Motto: 

“We focus on the strengths   

   and success of our students” 

Check our website: 

www.summitinternationalschool.ae  

Call: +971 2 2666 504 

 

We value students’ success 

Location: 

Sector 4/ Street 19 in the Madinat 
Zayed/Gold Souk & Post Office Area 

 

 North American Curriculum  

 Affordable Tuition 

 

 

 

 

 



 ة الدوليــــةــمـــدارس القم

  

 

 

 

 أهال بكم في 
مدارس القمة الدولية   

 

يُسُرنا وبُكل فخر أن نُعلن لكم عن استمرار قبول 

 لتسجيل.طلبات ا

 نحن نقدم التالي:

  التركيز القوي على مناهج أمريكا الشمالية
 للصفوف من الروضة وحتى الصف الثامن.

 
  التركيز على الترابط والمزج بين منهجي أمريكا

 الشمالية وكندا.
 

 .التركيز على مهارات التعلم للقرن الواحد والعشرين 
 

  اللغويةالتركيز على استراتيجيات تعلم المهارات. 
 

 .التركيز على المهارات الحسابية 
 

  التركيز على اختبارات قياس المستوى الخارجي
  MAPالدولية 

 

  التركيز على دمج المناهج مع تكنولوجيا الحاسب
 .اآللي

 

 .التركيز على األنشطة الالصفية 
 

 .التكير على التخطيط الجماعي للُمدرسين 
 

  العملية التركيم على إشراك أولياء األمور في
 التعليمية.

 

  كما ونقدم أربعة تقارير للطالب خالل السنة بما
 فيها تقرير قياس مستوى الطالب.

 

 

 

 شــــــعارنا هو: 

 " التركيز على نقاط القوة والنجاح لدى الطالب"

 لزيارة موقعنـــا عبر االنترنت

www.summitinternationalschool.ae 

Call: +971 2 2666 504 

 

 الب ــاح للُطـة النجنحـن ُنقـدر قيمـ

 عنــــوان المدرســــــــــــة:

 –مدينـــة زايـــد  – 91شــــارع  – 4المقطع 

وق الذهب و بريد أبوظبــــــــيـة ســـمنطقـ  

 

  نتبع منهج أمريكـــــا الشـــــمالية.

.ـعللجمي ـــبةســـية ُمناسـبرســـــوم درا   

 

 

 

 

 

 


