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  للتركيز أكثر في الدروسإلتمام واجباتهمالمدرسية ،
لمراجعة المهام الدراسية

قراءة المزيد من الكتب من أجل المتعة لتوسيع مفرداتهم
لتحسين مهارات الكتابة اليدوية لديهم

  للتواصل أكثر باللغةاإلنجليزية باستخدام جمل كاملة
لممارسة تقنيات معينة حتى يتمكنوا من إتقان المفاهيم األساسية التي

تعلموها في المدرسة.

أعزائي أولياء األمور،
سنة جديدة سعيدة ومرحبا بكم في المدرسة.

نحن في عام جديد مثير لمواصلة رحلتنا التعليمية 
في بداية العام الجديد ، عادة ما نتخذ قرارات بشأن

 المجاالت التي نود تحسينها في حياتنا.
 في بداية عام 2021 وفصل دراسي جديد ، نطلب
 من طالبنا التفكير في تقدمهم في الفصل الدراسي

 األول ومراجعته ؛ نقاط قوتهم وضعفهم ، حتى يتمكنوا من وضع أهداف
للتحسين.

ستتاح للطالب الفرصة لمناقشة تقدمهم مع معلمهم (معلميهم)مثل:

رسالة من  مديرة المدرسة

اسبوع التقدم

5يناير  جلسة بعنوامن كيف تنشر

السعادة فى عائلتك

6 يناير: ورشة عمل التقييم األولي

14 يناير: اجتماع اآلباء

         األسبوع الذي يبدأ 3 يناير 2021 

عنوان األسبوع 



ستتاح ألولياء األمور أيًضا فرص لمناقشة تقدم أطفالهم وفهم كيفية دعم تعلم أطفالهم في المنزل. ستعقد
اجتماعات أولياء األمور االفتراضية يوم الخميس 14 يناير (9:00 صباًحا إىل 4:00 مساًء) ، في هذا االجتماع ،

ستتمكن من مناقشة تقرير الفصل األول لطفلك ، وستتاح لك الفرصة لمناقشة تقييمات الفصل األول مع
معلميهم من أجل تحديد مجاالت التحسين. لن يكون هناك درس مباشر في هذا اليوم ولكن سيتلقى

الطالب المهام واألنشطة التي تم تحميلها عىل ميكروسوفت تيمز و جوجل كالس رووم

تحديث بيانات االتصال

من الضروري أن تقوم بإبالغ قسم التسجيل أو مدرس الفصل الخاص بطفلك بأي تغييرات في تفاصيل
االتصال في أرقام الهواتف المحمولة الخاصة بأولياء األمور ، وعناوين البريد اإللكتروني الخاصة باآلباء لضمان

قدرتنا عىل االتصال بك في حالة المرض أو الطوارئ.

الحضور واأللتزام

هدف الحضور إىل المدرسة لكل طالب هو 95٪. يسعدني أن أبلغكم أن الفصل الدراسي األخير تجاوز العديد

من طالبنا هذا الهدف في الفصل الدراسي األول. إذا لم يكن طفلك يحضر بأنتظام المدرسة ، فإن قدرته عىل
تحقيق عالمات جيدة في تقريره تتضاءل إىل حد كبير وستكون آفاقه طويلة األجل في الجامعة أو العمل يكون

متأثرا. يجب عليك التأكد من حضور طفلك إىل المدرسة في الموعد المحدد بحلول الساعة 7.40 صباًحا.
سيتم اإلبالغ عن الغياب المستمر في تقرير طفلك.

العطالت خالل فترة الدراسة

يجب عىل أولياء األمور عدم ترتيب اإلجازات خالل فترة الفصل الدراسي. سيتم التعامل مع جميع حاالت

الغياب بسبب اإلجازات في الفصل الدراسي عىل أنها غياب غير مصرح به ويتم إحالتها إىل المدير.

الزي المدرسي
انت كولي امر اخترت إرسال طفلك إىل مدرسة تلتزم بالزي الرسمي ، فإن الزي المدرسي يوحد الطالب

كمجتمع. نطلب منك االستمرار في دعم سياسة الزي المدرسي ؛ أحذية جلدية سوداء ،  سترات المدرسة
ذات اللون األزرق الداكن بدون غطاء رأس ، يجب أال يكون لدى الفتيات أظافر طويلة أو طالء أظافر ، وال

يجب أن يكون هناك رموش صناعية ، ويجب ربط الشعر للخلف أو تغطيته. يجب أن يرتدي األوالد ربطة

عنق في جميع األوقات. يمكن شراء الروابط من قبل الطالب من مكتب السيدة حسينة (المرحلة الثانوية) ،
مكتب السيدة جين (المرحلة االبتدائية)

الصحة والرفاهية

يجب عىل الطالب عدم إحضار األطعمة أو المشروبات التي تحتوي عىل نسبة عالية من السكر والدهون إىل

المدرسة ؛ يرجى تشجيع طفلك عىل اتخاذ خيارات صحية بما في ذلك الماء والفواكه والخضروات. سيساعد
هذا عىل ضمان تطوير طفلك لخيارات نمط حياة صحية ، مما يساعده عىل التركيز وتحقيق إمكاناته

األكاديمية الحقيقية.

مع تحياتي
نيكول هاينز

مديرة المدرسة 



جهات إتصال مفيدة في وستمنستر

إذا كان لديك أي مخاوف بشأن الحضور أو االلتزام بالمواعيد أو رعاية طفلك، يرجى االتصال بمدرس طفلك أو قائد الدرجة 
 .إذا كنت غير قادر عىل الحصول عىل رد مرِض باتباع اإلجراءات المتفق عليها، فال تتردد في االتصال بمكتب االستقبال عىل:

072035999 لترتيب اجتماع مع عضو في
فريق القيادة العليا أو رئيس القسم
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School Counsellor                             Ms. Alla Mohamed                     alla.m_wsr@gemsedu.com
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لخدمات الحافالت المدرسية
اآلباء واألمهات الذين يرغبون في تسجيل خدمة الحافالت للطالب، يرجى زيارة   المكتب الخاص بشركة الحافالت  المدرسية

داخل المدرسة

التوقيت - األحد إىل الخميس 8:00 صباحاً إىل 3:00 مساًء

              

.السبت 8:00 ص إىل 1:00 م

.المسؤول - السيد يوسف رشيد

 sde-wsr@bbt.ae   البريد اإللكتروني

االتصال - هاتف: 072035999-تحويلة: 204

     

.شكرًا لك

عرض خاص ألولياء امور جيمس
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أحصل علي خصومات علي الرسوم المدرسيةمن خالل برنامج سفير جيمس

أعزائي اولياء األمور

لقد عمل برنامج سفير جيمس بنجاح منذ أكثر من عقد بحيث تم اطالقه عام 2008 وخالل

العامين الماضيين فقط ساعد البرنامج اولياء األمور علي توفيراكثر من 650 الف درهم

-: ان البرنامج متوفر لكل اولياء األمور في مؤسسة جيمس للتعليم من خالل التالي

ما عليك سوي ادخال عائلة جديدة او صديق الي اي مدرسة تابعة لمؤسسة جيمس واكتساب

ما ال يقل عن 4% -100 %  من الرسوم الدراسية لطفلك في شكل نقاط جيمس، ويمكن بعد ذلك أستخدام

هذه النقاط لدفع الرسوم المدرسية نتطلع للترحيب بكم كأعضاء في برنامج سفير جيمس ونشكركم علي

تعاونكم معنا

أطيب التحيات

فريق التسجيل

جيمس وستمنستر

·   تحديثات عىل موقع المدرسة
•

• تحقق من ما حدث في المدرسة في صفحة مسجل األحداث لدينا:
/http://www.gemswestminsterschool-rak.com/for-parents/events-logger

• ما هي األحداث التي تحدث هذا العام - تحقق من تقويم األحداث لدينا:
/http://www.gemswestminsterschool-rak.com/for-parents/events-calendar

برنامج مكافأت جيمس
أعزائي أولياء األمور ،

إذا لم تكن قد قمت بتحميل البرنامج  بالفعل يرجى التأكد من تحميل برنامج مكافأت جيمس الخاص .
 التطبيق متاح في متاجر االندرويد واالبل

/http://www.gemsrewards.com.

تواريخ الفصول الدراسية
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