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االحد 13 سبتمبر –األول روضة

األثنين 14 سبتمبر الثاني روضة والصف

األول/ ورشة عمل التربيه االسالميه

الثالثاء 15 سبتمبر الصفوف 5-2

 األحد 20 سبتمبر صف 11 و 12

األثنين 21 سبتمبر عربي وتربية اسالميه

الثالثاء 22 سبتمبر الصفوف من 8 - 10

األحد 29 سبتمبر صف 7-6

األسبوع الذي يبدأ 13 سبتمبر

 

عنوان األسبوع

أسبوع تنصيب الطالب

أمسيات معلومات أولياء األمور

 

T e l e p h o n e :  + 9 7 1  7  2 0 3  5 9 9 9                    
www.gemswestminsterschool-rak.com 
https://www.facebook.com/GEMSWestminsterSchool.RAK/
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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 في .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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المادةرئيس القسم
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الوظيفة



االحد 13 سبتمبر –األول روضة
األثنين 14 سبتمبر الثاني روضة والصف األول/ ورشة عمل التربيه االسالميه 

الثالثاء 15 سبتمبر الصفوف 5-2
 األحد 20 سبتمبر صف 11 و 12 

األثنين 21 سبتمبر عربي وتربية اسالميه
الثالثاء 22 سبتمبر

الصفوف من 8 - 10

األحد 29 سبتمبر صف 7-6

اهم التواريخ بسبتمبر
أمسيات معلومات أولياء األمور
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عرض خاص ألولياء امور جيمس

لخدمت 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
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منفذ بيع الكتب
 

أعزائي أولياء األمور،    
سيتم اآلن إجراء مبيعات الكتب عبر اإلنترنت. يرجى استخدام الرابط التالي لشراء الكتب لطفلك.  

/https://oasis.gemseducation.com
 

أدناه سوف تجد خيارات مختلفة حول كيفية الحصول عىل الكتب التي
تم شراؤها. 

الخيار

األول – تلقي بواسطة البريد: 
إذاكان الخيار الخاص بك هو ساعي يرجى قراءة المعلومات أدناه بحيث يمكنك أن تأخذ

االستفادة من التسليم المجاني عن طريق شراء حزمة  الكتب كاملة. 
* حزمة الكتب  كاملة - تسليم مجانا (3 – 4 يوم عمل)

 
الخيار الثاني – استالمها

من المدرسة:
إذا اخترت هذا

الخيار، بعد طلب الكتب عبر اإلنترنت، يرجى االنتظار للتواصل من المدرسة إلعالمك بيوم
اإلستالم. أرجوك ال تاتي للمدرسة سيتم تحصيلها عن طريق الموعد فقط.

 
الخيار الثالث  – يتم توصيله مباشرة

إىل صف طفلك:

إذا اخترت هذا
الخيار، سيتم تسليم الكتب مباشرة إىل صف طفلك وستكون الحزمة الكاملة في الفصل

الدراسي في اليوم األول من الفصل الدراسي جاهزة لهم. 
 
 

إذا كان لديك أي استفسارات حول الكتب
suneel.f_wsr@gemsedu.com :ال تترددوا في االتصال بي مباشرة عىل

إذا كنت تحتاج اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بولي األمر
Josephine.a_wsr@gemsedu.com :برجاء ارسال طلب الي

مع تحيات
وستمنستر



استطالع اراء ألولياء امور المرحلة األبتدائية

أعزائي أولياء األمور,

نحن في جيمس ويستمنستر نهتم بشدة بأراء اولياء األمور، وبعد ان بدأنا بتنفيذ جدول الحصص

الخاص بالمرحله األبتدائية، نود سماع مالحظتكم. برجاء النقر علي الرابط التالي وإكمال

االاستبيان لتقديم مالحظاتك حول جدول الحصص الحالي وامور خاصه بمرحلة التعلم عن

بعد الحالية

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSflnczgUV2afOneHVsJVL65qjR0wipxdyv

FcY0uX2h9bFco3w/viewform?usp=send_form

 

  

  

شكرا لكم

 

 وستمنستر
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خطاب للصفوف من سادس الي تاسع

 

 

أعزائي أولياء األمور،

 

اعتباًرا من األسبوع المقبل ، أصبح بإمكاننا

استقبال المزيد من الطالب في المدرسة. لضمان امتثالنا الحتياطات السالمة المتعلقة

بفيروس الكورونا ، ستكون

العودة بطرق متقطعة . يرجى االطالع عىل الجدول الزمني أدناه لمعرفة اليوم الذي يجب

أن يذهب طفلك فيه إىل المدرسة

  

  

  

 

 

من المهم أن يذهب طفلك إىل المدرسة فقط في األيام المذكورة أعاله.

سيحتاج طفلك أيًضا إىل:

•  جهاز مشحون (كمبيوتر محمول أو كمبيوتر لوحي ، وليس هاتًفا)

•  سماعاته الخاصة

•  قناعان يمكن التخلص منهما في اليوم

•  المطهر

•  ادوات مكتبية ودفاتر خاصة به وما إىل ذلك.

•  زجاجة ماء

•  وجبات خفيفة / غداء

إذا كان طفلك في الصف السابع وما فوق (فوق سن 12) ، يجب أن يكون لديه أيًضا نتيجة سلبية

الختبار الكورونا. يجب إرسال النتيجة بالبريد اإللكتروني إىل مدرس الصف الخاص بطفلك.

لن يسمح لهم بالذهاب إىل المدرسة دون دليل عىل أن النتيجة سلبية. 

أثناء وجود طفلك في المدرسة ، لن يُسمح له إال بالتواجد في جزء معين من المدرسة ، يُعرف باسم

"الفقاعة". من المهم جًدا أن يظل طفلك داخل "الفقاعة" لتقليل خطر انتشار أي عدوى. 

من أجل الحفاظ عىل المة الطالب في نهاية اليوم ، يرجى الترتيب الصطحاب طفلك من البوابة 6.

يرجى مناقشة هذا األمر مع طفلك حتى يفهم ذلك قبل دخوله المدرسة.

 

ونحن نتطلع إىل الترحيب بكم قريبا،

فريق القيادة العليا الثانوية.
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خطاب للصفوف حادي عشر وثاني عشر

 
أعزائي أولياء األمور،

 
من أجل جعل البيئة المدرسية آمنة قدر اإلمكان ، وللمساعدة في تطوير مهارات التعلم
المستقلة لطالبنا من المستوى السادس ، نسمح لهم بالذهاب إىل المدرسة فقط عندما

يكون عندهم حصص دراسية. هذا يعني أنه إذا كان لديهم الحصة األوىل الثالثة  عىل
سبيل المثال ، فلن يحتاجوا إىل الذهاب إىل المدرسة حتى ذلك الوقت. وبالمثل ، إذا كان

الدرس األخير هو الحصة 5 ، فيمكنهم ترك

المدرسة لليوم بمجرد انتهائه. بغض النظر عن الوقت الذي سيصلون فيه إىل المدرسة ،
يجب عليهم حضور تسجيلهم بين الساعة 7.45-8 صباًحا ؛ يمكن القيام بذلك عبر

اإلنترنت في Google Classroom لمعلمهم.

من أجل االستمتاع بالتعلم المرن ، سيتم منحهم تصريحًا يجب عليهم إظهاره لألمن عند
وصولهم ومغادرتهم المدرسة. إذا لم يكن بحوزتهم بطاقتهم ، فلن يُسمح لهم بالمغادرة.

إذا كان الطالب يغادرون ، فيجب عليهم التوجه مباشرة إىل األمن إلظهار شارتهم
والمغادرة ، ويجب أال يتجمعوا في مكتب االستقبال أو في أي مكان آخر في المبنى. لن
نتمكن من توفير وسائل النقل للطالب إذا اختاروا الذهاب إىل المدرسة بهذه الطريقة

األكثر مرونة.
إذا كنت ترغب في أن يذهب طفلك إىل المدرسة فقط عندما يكون لديه دروس ، فيرجى

التوقيع أدناه. إذا قمت بالتوقيع ، فإنك توافقعىل أن طفلك سيحافظ عىل حضور جيد
لجميع الدروس التي يجب أن يكون عليها (94٪ عىل

األقل) ، وأنك ستوفر له وسائل النقل.
أنا

---------------------------------------------------------------------------------------أوافق
أن ابني---------------------------------------------------------في الصف------------------------

------------أن
يحضر في المدرسة فقط في أوقات حصصهم المدرجة في جدولهم.

التوقيع--------------------------------------------------------
 
 
 
 

شكرا مقدما عىل دعمك،
فريق قيادة المرحلة الثانوية
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ويستمنستر في اسبوع



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
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برنامج مكافأت جيمس
أعزائي أولياء األمور ،

 
إذا لم تكن قد قمت بتحميل البرنامج  بالفعل يرجى التأكد من تحميل برنامج مكافأت

جيمس الخاص .

عملية التسجيل. التطبيق متاح في متاجر االندرويد واالبل
 

/http://www.gemsrewards.com.

·   تحديثات عىل موقع المدرسة
• هل اضعت الطبعة السابقة

من النشرة اإلخبارية لدينا؟ يتم اآلن تحميل جميع عىل موقعنا عىل االنترنت:

http://www.gemswestminsterschool-rak.com/for-parents/policies-forms-handbook-
/and-newsletters/newsletters

• لم تقرأعن خطاب؟ جميع الرسائل المرسلة إىل المنزل موجودة اآلن
http://www.gemswestminsterschool-rak.com/for- :عىل موقعنا عىل اإلنترنت

/parents/letters
• 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 
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تواريخ الفصول الدراسية:


