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"امرأة واحدة ، عدة أدوار ...

من الصعب تخيل عالم بدون نساء. يلعبون دوًرا مهًما في حياتنا سواء

أكانوا أمهات أو أخوات أو بنات أو أصدقاء. بكل سهولة ، يديرون المنزل

وحياتهم العملية وال يشتكون أبًدا. إنهم لم يثرووا حياتنا بحضورهم

فحسب ، بل أظهروا لنا أيًضا الطريق الذي يؤدي إىل مستقبل أفضل.

تستحق النساء االحتفال أكثر من مرة في العام. القوة التي يمتلكونها

بالداخل هائلة. لديها القدرة عىل خلق الحياة ، والتغلب عىل األلم والقدرة

عىل إظهار القوة والقوة.

يحتفل اليوم العالمي للمرأة بالمرأة ولتقدير الحاجة إىل المساواة مع

مجتمعنا في مجتمعنا العالمي ، ال ينبغي ألحد أن يناضل من أجل الوجود

ومن أجل الحقوق األساسية مثل الحرية والتعليم. دعونا نحتفل بيوم

المرأة هذا بأقصى درجات االحترام والتفاني حتى يتحول كل يوم من أيام

السنة إىل "يوم إنساني" ، حيث الجميع متساوون ، والجميع موضع تقدير

، والجميع محبوبون. يوم المرأة السعيدة!

 

أريميا يونيكريشنان

مسئولة الصفوف سادس وسابع

 

 

األحد 7 مارس لقاء مع مديرة المدرسة
االثنين 8  مارس جلسة أسئلة وأجوبة

للوالدين للمرحلة االبتدائية.
الثالثاء2 مارس جلسة أسئلة وأجوبة مع  

قسم اللغة العربية والتربيةاإلسالمية.
تعلم اللغة العربية لآلباء.

 

 

         األسبوع الذي يبدأ 14 مارس 2021 

عنوان األسبوع 

أسبوع اللغة العربية

رسالة من مسئولة الصف السادس والسابع.

   يوم المرأه العالمي



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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مساء الخير أولياء أمورنا الكرام ،
 

يرجى العثور عىل رابط النشرة اإلخبارية األسبوعية الخاصة بنا. هنا ، يمكنكم الوصول إىل الرسالة األسبوعية ،
وقراءة الرسائل المهمة ، ومراجعة وثائق المناهج الدراسية والتخطيط مسبًقا ألحداث التقويم المستقبلية:

https://sites.google.com/gemswsr.net/primary-newsletter-t2w10/home
 

يرجى تخصيص بعض الوقت إلكمال هذا االستفتاء القصيرلمشاركة مالحظاتكم و أرائكم حول ما نقوم به
بشكل جيد وما يمكننا القيام به لمزيد من التحسين فيما يتعلق بتقدم األطفال:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?
id=gENNZk1Nw0yUf0PCq4224Wwnhes5T3dLg7lvOIHoOlpUQlM4VFJMSkk2SUc5UD

JMSktHVDY4RkhSNi4u
 

نحن نقدر تفهمكم ودعمكم للمدرسة خالل هذه األوقات الصعبة ، ويرجى التأكد من أن المدرسة ستواصل اتباع
أفضل ممارسات الصحة والسالمة وفًقا لتوجيهات الحكومة لضمان رفاهية طالبنا ومجتمعنا المدرسي.

 
شكراَ جزيالً

 
 

أخبار المرحلة األبتدائية

https://sites.google.com/gemswsr.net/primary-newsletter-t2w10/home
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=gENNZk1Nw0yUf0PCq4224Wwnhes5T3dLg7lvOIHoOlpUQlM4VFJMSkk2SUc5UDJMSktHVDY4RkhSNi4u
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أخبار المرحلة الثانوية

أعزائى أولياء األمور 
 

برجاء اإلطالع عىل روابط رسالة المرحلة الثانوية لهذا األسبوع:

KS3 - https://sites.google.com/gemswsr.net/07thmarch-11thmarch2021/home
KS4 - https://sites.google.com/gemswsr.net/ks4-newsletter/home
KS5 - https://sites.google.com/gemswsr.net/ks5-newsletter-ay20-21/home

https://sites.google.com/gemswsr.net/07thmarch-11thmarch2021/home
https://sites.google.com/gemswsr.net/ks4-newsletter/home
https://sites.google.com/gemswsr.net/ks5-newsletter-ay20-21/home






أسبوع اللغة العربية
تحتّل اللغة العربية أهمية كبيرة عند المسلمين؛
فهي لغة مصادرت التشريع اإلسالمي القرآن
والسنة النبوية، وال تجوز الصالة في اإلسالم إال
بإتقانها، ومع انتشار اإلسالم وحضارته ارتفعت
مكانة اللغة العربية، وأصبحت لغة السياسة،
والعلم، واألدب لفترة طويلة في األراضي التي
كانت تحت حكم المسلمين، كما أثّرت عىل كثير

من اللغات األخرى في العالم اإلسالمّي، كاللغة
التركية، والفارسية، واألردية
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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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